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INTRODUÇÃO 

Há muito se reconhece o valor d « livros que auxiliam ao estuda teologico de palavras 
d o Antigo e do Novo Testamento. Os estudos do vocábulos feitos por W. Vine são bem 
conhecidos no campo do Novo Testamento, A principal obrah o Tkeological Dictionary çf 

the New Testament, recebe agora a companhia de um extenso Theological Dictianory of 

the Old Testament, que terá muitos irai times 
O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo T\.'xtarnento (ditat) acompanha essa 

tradição, mas aborda a questão de um ponto de vista prático e menos exaustivo do que 
as principais obras, O pastor atarefado ou o obreiro cristão dedicado que não possua o 
tempo num a bagagem para um estudo técnico f- detalhado deve assim mesmo ter à sua 
disposição uma ferramenta para o estudo da^ palavras teo logicamente significativas da 
Bíblia hebraica. Os editores estão convicto* de }ue, paru a correta compreensão dos 
termos teclo gicos do Antigo Testamento, é fundamental crer na verdade da Bíblia, Coisas 
espirituais "se discernem espiritualmente" 1 Co i 14 Por essa razão, há aproxima-
d LI mente 13 anos, eles arregimentaram cerca de 4V especialistas evangélicos que deveriam 
escrever definições técnicas dos importantes termos teológicos do Antigo Testamento, 
definições essas que seriam úteis para seus irmãos na tarefe de interpretar os Escrituras. 

O estudo dos vocábulos não conduz a uma comj reensão :otal do texto do Antigo 
Testamento — nem de qualquer outro texto, As p a l a v i d e v e m ser sempre interpretadas 
em seu contexto, Elas possuem um campo semântico, isto é, um campo de significados, 
de modo que a palavra hebraica 'ãmar pode às vezes ter o sentido de Talar* e às vezes 
de "ordenar" Por essa razão, de um lado ela ee sobrepõe a dãbar e de outro, a tsãiuâ. 

Assinale-se também que as etimologias das palavras nem sempre determinam seus 
sentidos, Usamos, no dia-a-dia, palavras de origem pagã que não mais carregam tal 
conotação. Os nomes dos meses do nosso calendário, por excmpSo, tem origem em deuses 
romanos. Mas, nós não cremos neles. Os hebreus também não inventaram a sua língua, 
Ela e r a u s a d a e m C a n a ã antes da conquista. Por isso, algumas palavras hebraicas podem 
ter origem eananéia, o que não quer dizer que os hebreus as empregassem com a 
conotação eananéia original. O uso encontrado na Bíblia é, portanto, o melhor critério 
para veri íkar o sentido de uma palavra, e para tanto os autores dos verbetes fizeram uso 
em grande parte de suas concordâncias bíblicas. Mas, embora às vezes o uso da palavra 
na Bíblia seja limitado, todos os dados disponíveis foram avaliados, cremos nós, 
criteriosamente. Entre nossos leitores haverá diferenças de opinião quanto a algumas das 
conclusões aqui apresentadas. Tais diferenças surgirão, em parte, em decorrência de 
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INTRODUÇÃO 

diferentes pontos de vista sobre o tema. Obviamente os estudos aqui apresentados nào são 
exaustivos nem defini ti vos f mas os editores e os autores acreditam que as definições 
apresentadas podem ser bem sustentadas, Esperamos que esta obra resulte na edificação 
da igreja de Cristo com o auxílio que venha a prestar aos ministros da igreja e aos servos 
do Senhor. 

Muitas vezes não foi fácil decidir quais palavras deveriam ser definidas e, dentre elas, 
quais deveriam ser objeto de estudo mais extenso. Em muitos casos é possível questionar 
as líecisões tomadas. Em paite devido a isso e em parte devido à vantagem de ter pelo 
menos n^eniionadas todas as palavras do Antigo Testamento, decidiu-se incluir também 
os vocábulos que não foram escolhidos para serem tratados em verbetes e dar-lhes 
definições de uma linha — em geral seguindo-se o Hebrew and English Lexicon of (•hi•^ Old 

Testamentt preparado por Br a lieis Rrown, S R. Driver e C . A. Briggs, obra essa que hã 
muito tornou-se padrão no mundo de língua inglesa. 

Decidiu-se não incluir nomes próprios do Antigo Testamento, com exceção de uns 
poucos de especial valor teológico, como é o caso de Abraão, Jerusalém, Jordão e outros. 
Quanto aos princípios da formação de nomes próprios no mundo hebraico, pode-se 
consultar o trabalho do Dr. Allan A. MacRae> "The semitic namea in the Nuzi Tablets", 
cm Nuzi Persotxal Names^ organizado por I. J. Gelb (Chicago, Umversity of" Chi cago j 
1943), 

As bibliografias que acompanham muitos dos artigos foram em grande parte 
preparadas pelos autores dos próprios artigos, mas os editores também procuraram 
suplementar o material dos autores. O Dr. Tom Finch, que recentemente pós-graduou-se 
pelo Dallas Theoiogical Seminary, fez uma cuidadosa triagem dos principais periódicos 
teológicos dos últimos 30 anos, especialmente aqueles em inglês, em busca <h- artigos que 
tratassem rio sentido rias pajavras analisadas. Os editores verificaram, então, se esses 
artigos eram úteis para constar nas bibliografias, Outras fontes foram Freqüentemente 
mencionadas, tais como o Tkeological Dictionary of th? Neu> Testament (que possui um 
índice das palavras hebraicas discutidas) e o Theol&giscties H(in.dbuch zum Alteti 

Testament, O TheOÍQgical Dirtionary of the Old Testament, cm boa parte, não esteve 
disponível. 

Os vocábulos enoontçam*$Edispostos de acordo com EIS consoantes do alfabeto hebraico 
(vala detalhes nas ''Sugestões de Uso"). O DITAT reúne vocábulos correlatos e define 
substantivos, adjetivos tL outras classes dc palavras junto com a raiz rie onrie procedem. 
Reunir palavras corrulatas traz a vantagem da comodidade e da economia. Há, talvez, a 
desvantagem de enfatizar demasiadamente a etimologia em detrimento do uso. Outra 
desvantagem e que os substantivos com prefixos aparecem fora da ordem alfabética. Para 
solucionar esse problema, qualquer palavra cuja grafia difira da cie sua raia eucantra-sta 
mencionada na devida seqüência alfabética, tendo ao lado uma referência numérica que 
remete o leitor à raiz, (Novamente, veja detalhes nas "Sugestões de Uso'1.) 

No hebraico, como é bem conhecido, as raízes, na maioria, são verbos, e estes se 
formam a partir de um modelo tricônsonantaJ Com apenas 22 consoantes, um sistema 
de raízes tricônsonantais é um tanto quanto limitado. O vocabulário hebraico é bem 
meftor do que o rico vocabulário português com seus milhares rie palavras. E o vocabulário 
bíblico é apenas uma porcentagem — uma porcentagem desconhecida — das palavras em 
uso na língua viva. Assim mesmo, algumas combinações de letras formam uma duas ou 
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até cnais raízes que usam as mesmas consoantes. Essas raízes sáo indicadas como I, íl, 
n[ e assim por diante. Na verdade, os vários especialistas divergem: para eles uma raiz 
tem dois sentidos um tanto quanto diferentes ou EiA duas raízes distintas em questão. Em 
tais casos, geralmente os autores analisam o assunto. 

O valor do DTTAT deve-se, eni grande parte, ao trabalho fiel de 46 autores, os quais 
concordaram em estudar as palavras que lhes foram designadas e sintetizar seu estudo 
dentro do formato determinado. Seus verbetes são assinados. 

Solicitou-se aos autores que estudassem suas palavras do ponto de vista do uso bíblico, 
da origem etimológica, da comparação com as línguas cognatas, das traduções antigas, dos 
sinônimos, dos antônimos O do significado teológico. Também que examinassem o UÉO de 
suas palavras em passagens especialmente difíceis. Naturalmente nem todos esses itens 
sr aplicam a cada palavra. E os autores sentiram a pressão de fazer o seu estudo caber 
dentro dos estreitos limites de uma obra cm volumes. Muitas coisas que eles gostariam 
de ter incluído não puderam ser tratadas. 

Deve-se explicar que, embora os autores U nham em comum o elevado ponto de vista 
da fidedignidade da Bíblia e da confiabilidade de seu texto, .são de diferentes 
denominações e tradições exegéticas. No geral os editores deram liberdade aos autores 
para se expressarem. lJor essa razão, é de esperar a^.juma variação no tratamento, Por 
exemplo, alguns empregam o nome "lave" par;-, designaro Deus de Israel, outros, o nome 
"Senhor", outros, "Jeová". (Essa questão é analisada sob a possível raiz do nome, kciyâ.) 

Em alguns casos, quando o escritor apresentou apenas um ponto de vista sobre um 
assunto especifico, os editores, para que a obra fi: ?_=e completa, mencionaram um enfoque 
diferente, Em casos significativos, esses acréscimos foram submetidos aos autores e 
aprovados. Em casos de menor ímpòrtãncia - pi prios editoras acrescentaram tal 
material adicional, crendo que ele não yrotava integridade rio pensamento do autor. Se 
em qualquer desses casos o tempo disponível e as circunstâncias impediram o contato com 
os autores e as idéias destes não foram devidamente representadas, os editores sd podem 
dizer que lamentam sinceramente e esperam i;. ter causado d mio, Em alguns casos, 
quando um material adicional considerado útil, talvez especularia ou quando outros 
pontos de vista puderam ser aproveitados, os editores acrescentaram tal material entre 
colchetes, acompanhados de suas próprias iniciais 

Todas os artigos foram lidos pelo editor. Além disso, os dois co-editores leram, rada um 
deles, cerca de metade dos artigos, De moíi>" que tudo íbi conferido duas vezes, A 
responsabilidade final sobre o que esteja incorre ti é rio editor. 

A obra Levou muito mais tempo do que o esperado. Escolher autores e incentivá-los a 
cumprir os prazos foi um processo demáradt: Vários autores, bem corno Os editores, 
estavam bastante envolvidos com a tradução da Bíblia conhecida como Neut International 

Version o derarn prioridade para a tradução Mas os colaboradores foram cuidadosos e 
ííéis, e, 110 devido tempo, o material tornou-se volumoso. Nossa divida é com Chrisona 
Peterson (agora Sr." Julian Schmidt), copiriesque, pois trabalhou longamente, cuidando 
de revisão, estilo, alfabetarão, corte, paste-up iad infirãtum) e leitura de provas. Já se 
mencionou o trabalho do IJr. Tom Finch tom as bibliografias, Dois alunos do Covenaut 
Seminary, Jeíírey Weir e Ken Wolf, trabalharam no índice de equivalência (entre os 
números do DITAT e os da concordância de Strongh que se acha no final da obra em inglês. 
A editora Moody Press e seus representantes, primeiro David R- Douglass e 
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Interiormente William G. Crjder, foram m d to prestativos e apoiaram em cada momento. 
Por fim é preciso agradecer sinceramente à copiadora Xerox e ao processo de impressão 
"computer tape", que prestou enorme ajuda na produção de um livro de tipografia 
complicada e de considerável extensão como este, 

Com gratidão ao Senhor pelo término desta obra, oramus para que sua bênção esteja 
sobre ela (SI 90.17). 

St. Louis, Missouri, 1980 

R. Laird Harris 
Gleason L. Archcr, Jr-

Bj uce K Waltke 
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SUGESTÕES DE USO 

O D1TAT é essencialmente um léxico hebraico e pode ser usado como qualquer outra 
obra do gênero. Contem, no entanto, certas características especiais cujo propósito é 
faciíitar o seu uso, especialmente para os menos familiarizados com a língua hebraica, 
Esta obra foi basicamente feita para ser uma ferramenta útil para o pastor e pnr;i o 
estudante sério, que desejam estudar com diligência e ter uma compreensão mais 
completa do texto sagrado. 

Transliteração das Letras Hebraicas 

Um aspecto do DITAT é o uso que faz da transliteraçào do hebraico em letras do 
alfabeto latino. IK.SO está não apenas em conformidade com a prática nos estudos 
ugaríticos e acadianos, mas, sem dúvida alguma, será útil para o não-especi alista, que não 
tem muito fámiliaridade com os caracteres hebraicos. O sistema de transliteração não 
pretende ser definitivo ou científico; e pratico. Na realidade, não há tocai concorriíincia 
quanto à antiga pronuncia do hebraica, n duração e a qualidade de suas vogais, utc. Mas 
esse sistema procura dar um equivalente em português de cada consoante; a notação das 
vogais também oferece uma equivalência unívoca que permite que o hebraico seja 
plenamente reproduzido a partir de qualquer palavra Lransliteradu. 

Como se sabe, apenas as consoantes eram escritas o os primeiros estágios da língua 
hebraica e, em geral, elas Eão mais importantes em transmitir o sentido de uma palavra 
hebraica ao passo que as vogais são mais significativas para assinalar a forma. Existem 
22 consoantes {23 caso se faça distinção entre sin e shin), e a maioria delas possui 
equivalente em nosso alfabeto. As letras hebraicas zain, f.amed, mem, Tiun, samekht qopk, 
resh e shin são facilmente representadas pelas l e t r a s n , sh, Veja a tabela 
de transliteração. 

Existem seis consoantes hebraicas cuja pronuncia pode ser *ociusivafl ou "fricativü" 
São as letras denominadas beghadh-kephath: ixilt, gitnel, daieth, kapk, pe e taiv (b, g, d, 
k,p, r). Quando escritas com um puiito "oclusor" no meio, essas letras são pronunciadas 
tal no mo o equivalente em português. Caso haja um som vocãlico togo antes dessa 
consoante (e se elas não forem duplicadas), são pronunciadas diferentemente, mas não 
mudam de significado, Tecnicamente falando, essas letras são oclusivas, mas recebem 
uma pronúncia fricativa, ou seja, o ponto de articulação não fica inteiramente fechado 
caso haja um som vocálico a preciviê-las. Essa pronuncia variante pode ser representada 
aproximadamente por b/v, g/gh, d/dh (que eqüivale ao th na palavra inglesa thís"), k/kh, 
p/Ée t/th (que eqüivale ao th na palavra inglesa Hthin"). Alguns sistemas de transliteração 
indicam essa variação nessas seis vogais oclusivas. Mas, uma vez que isso não faz 
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nenhuma diferença no sentido das palavras, julgou-se preferível representa*; todas essas 
letras sempre pelo seu som de oclusivas - a pronúncia Mura". Dessa maneira heth é 
sempre 6} gimeL g; daletk, d; kaphT k, pe, p c taw> t. (Km alguns sistemas de 
transi iteração ft pronuncia branda ou suave é assim representada: bh, gh., dht kh, ph, th; 
em alguns outros: g {ou g], d, k, v [uu p], t .) 

Duas consoantes são chamada| de enfáticas. Ê difícil determinar com exatidão como 
foram pronunciadas no passado, mas o te th é uma espécie de T , e o tsadrk, uma espécie 
fie V , S ao representai Ias respectivamente por í (repare o ponto debaixo do !) e por tu. (Em 
alguns sistemas de transi iteração o tsadeh é escrito Sjj com um ponto debaixo dos. } 

Mais três consoantes não poafcuem eqmvalênite em português. São sons guturais feitos 
com a laringe. Hão geralmente re|)ire&entadus da seguinte maneira: 'alephf com apóstrofo 
O ; 'ayin, com apóst.rofo inveajfcidc h , com a letra h. Esta última consoante eqüivale 
ao som indicado pela letra h na palavra inglesa house. Há casos em que a consoante he 
é muda (veja abaixo i. Existi? ouira consoante gutáira) usada em ugarítico, ãrabe e 
acadiano, mas nSo em hebraico, pronunciada com ri língua não totalmente encostada no 
céu da boca (tecnicamente uma consoante firicutivu-pulatal surda). Quando ocorre, é 
representada por h. 

Um segundos era, aparentemente, pronunciado exatamente comosamekkt s, embora 
se pareça com sin (que se escreve com um ponto sobre o canto superior esquerdo, ao invés 
de direito, da consoante). Para fa*er distinção entre esl i consoante sm e o mmekh, 
indicamos o sin com um acento agudo sobre o t : s. 

Juntamente com a guturai he {" } , as duas demais consoante. waw e yodh ("), são 
às vezes pronunciadas como consoantes e às vezes como vogai isto i\ às vezes valem 
como consoante e às vezes como vogai. É possível identificar ou.--, dessas trés letras (rr, 
ij -) como vogai pois isso acontece quando vem piecedidas - ' - L ou acompanhadas 

e D de determinados sinais vocálicos. Quando pronunciados com nsoanteà;a waw e 
o yodh tem som aproximado de u e sendo unia espécie de semivogais, sendo 
transliterad ns respectivamente por u- c y í repare-se que na [;nu"." por exemplo, 
as letras w e y são consideradas consoantes e indicam esse- Üp< de som meio voeálico e 
meio censo Aantal, como nas palavras word eyas). Em alguns sistemas de transli ter ação 
o waw é chamadp de ijau o. pronunciado como v devido á influência alemã no estudo do 
hebraico no passado. Entretanto, caso essas letras sejam usadas como vagais, a vogai 
longa resultante é sempre (e só nesses casos) assinalada com um acento circunflexo (*)• 
I-lá exemplos abaixo. 

'iodas as consoantes duplicadas (aquelas que em hebraico são assinaladas com um 
ponto no meio da letra) são simplesmente escritas duas vezes na translitcração. 

Para facilitar o uso deste dicionário, ao lado d i coluna "TransliteraçSo Adotada'' há 
outra coluna, "Transiiterações de Outros Sistertias". Por isso, o leitor que, por exemplo, 
encontrar ti um comentário bíblico a fcransl iteração tS e tião souber como ela é escrita 
em hebraico, poderá verificar na tabela que é usado em outros sistemas para 
representar sh. Assim, esse leitor terá condições de passar essa transliteração para o 
sistema aqui adotado, 'ísh, ou mesmo identificar a forma da palavra em caracteres 
hebraicos, tTK. Dessa forma, quer como 'ísh, quer como pFfo ele Será capas de localizar 
o respectivo verbete dentro desta obra. Veja a "Tabela de Consoantes'*, nas páginas 
seguintes, 
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Tabela de Consoantes 

Nome da 
consoante 

Letra Pronúncia provável Transliteraçao 
adotada 

Transliterações de outros 
sistemas 

*aleph lí Consoante muda, como o h de homem * 

beth Som equivalente a 6, só que aspirado; 
algo parecido com v 

b L hh 

Si b b 

giílriel i Som equivalente a g de gato, porém 
aspirado g M- ê, Sh 

a g (como em gato) g 

daleth i Som equivalente ao th da palavra 
inglesa this 

d d dh 

i d d 

he n Som equivalente ao h da pblavra inglesa 
his 

h 

n {h ílnat com va-
lor de consoante) 

Som equivalente ao h na palavra inglesa 
his 

h 

waw 1 u ( « como no ditongo oral mau) w 
i' (principalmente em gramáti-

cas alemãs) 

zayin » I z z 

heth (ou heth) n Som equivalente no ch :3o alemão Buch e 
ao,; do espanhol trabajo 

h 
ch (principalmente em 

gramáticas alemãs) 

teth (ou teth) tf 
Som equivalente ao nosso porém 
pronunciado mais en Taticamente t 

yodh * (' (como no ditongo oraJ pai) y 
j (principalmente cm f̂ ramáti-

ticas alemãs) 

kaph 3 mi~f Som equivalente u k-, por̂ m aspirado h k 



Nome da 
consoante 

Letra Pronúncia provável 
Transliteraçao 

adotada 
Transliterações de outros 

sistemas 

mj q (como em queijo) k 

lamcdli t l 

mem n uu c tu (como <'in tn.f . mus náo como em £e/ri) m 

nun : ou; n (como >'in ri'\ iini: nrta como cm htj\'n) n 

samekh c 
Som equiVEilciUa a talver m-.piiudti 

mfiiü etiJatkaimiiitr » h (este último no método de 
Paulo Mendes) 

'ayin s 

Som gutural sem equivalente nas 
línguas européias, pronunciado com a 

língua retraída para o fundo da 
garganta, algo parecido ao som emitido 

ao gargarejar 

i 

pe 2 ou ^ 
Som equivalente a p, porém aspirado; 
algo parecido com /' (repare-se a grafia 

antiga de f a r m á c i a : p h a r r i i á c i a ) 
P Pt ph 

B •rãS P P 

teadeh S ou y 
Som inexistente em português, 

equivalente ao zz do italiano p i z z a ts 
ç (este último na gramática de 

Guilherme Kerr) 

qoph p 

Som inexistente em português, 
I'i|iiívatcnte ao JlOSSO qr só que 

pronundíuEo mais enfaticamente com a 
língua retraída 

<7 k 

resh 1 r r 

sin ò S 
> s 

shin ti x (como em xis) sh s 

taw n Som equivalente an th do inglês thin t í 

n t t 
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SI JGESTÕES DE USO 

Existem treze vogais plenas e quatro seimvogais em hebraico. Outro sinal, que assi-
nala o fim de uma sílaba, o skewa mudo ( )T não tem nenhum som e não é indicado 
neste sistema, No caso da voga! qibbtiis, alguns sistemas de trimólíteração adotam u. 
quando a vogai hebraica ( ) indica vpgal breve em sííaba aberta e ü quando indica 
vogai longa em sílaba fechada. As transi iterações dessas vogais e também soa pronúncia 
aproximada apôs a letra mem ( v são como nas tabelas das páginas seguintes. 

Alguns exemplos de palavras transiiteradas são: {dãbur}, tdõbêr), 

rn^ (dèb'râ\ -sia - (dãbâr), (m'dabbêr)$ { adubbor). 

Para os menos familiarizados com o uso do hebraico transliterado, dedicar uma 
pequena atenção às tabelas acima tornará fácil a visualização das letras hebraicas; 
equivalente^ Para aqueles que estão menos familiarizados com os caracteres hebraicos, 
o uso da transliteração tomara plenamente viável o estudo dos vocábulos. 

Pode-se acrescentar aqui que a transli te ração e a mesma para o aramaico e parecida 
para o árabe, o ugariüco c o acadiano. Em ugaritico e em árabe existem algumas 
consoantes a mais: ha, h, que indica outro tipo de h palatal, jã mencionado; ghain, g ou 
g, que indica outro tipo de áyin; d e d, pára indicar outros tipos de d; z,para indicar outra 
sibiliante enfática^ e é, freqüentemente usado em lugar de sh. Seguô-sri o sistema 
encontrado em L. TI. Gray, Introduciion to Semitic Compor ative Linguisécs (Columbia 
University, 1934), 

A Localização das Palavras no DFTAT 

No léxico hebraico padrão, o de Brown, Driver e Briggs {BDB)r impresso em 1905, as 
palavras encontram-se organizadas após as raízes de que derivam. Desse modo, para 
encontrar mizkêah, "altar", é preciso procurá-ia em zãbah, ^sacrificar*', Nos léxicos mais 
recentes, como o de Koohler e Baumgartner, as palavras são dispostas alfebeticAmente. 
De sorte que a palavra mizbêah acha-se sob a letra m. No Dicionário ÈntèrnaciOTiat de 
Teologia do Antigo Testa mérito, aparecem as vantagens dos dois sistemas. As palavras 
encontram-fie* de fato, organizadas de acordo com a raiz: a raî í verbal e as palavras 
derivadas são discutidas em conjunta. Mas todos os derivados estão também relacionados 
èm sua correta posição em ordem alfabética, tendo ao lado uma referencia numérica que 
remete à raiz verbal, onde, caso seja tco lógica mente importante, encontrar-se-á uma 
análise do «significado da raiz verbal e de todos 09 seus derivados. 

Houve empenho em alistar alfabeticamente todos os derivados cujas consoantes 
diferem das da raiz verbal, mesmo que sua posição em ordem alfabética seja bastante 
próxima à da própria raiz. A exceção a essa regra é o tratamento dc formas femininas de 
Substantivos mas cu li nos. as quais terminam em â. Estas são tratadas como derivados em 
seu devido lugar *ob a raiz verbal, mas em geral, caso exista uma forma masculina 
correspondente, não serão indicadas por meio de referência numérica que remeta à raiz 
verbal. Desse modo, a palavra {mãgôr), da raiz "Ai Ígâr)t n 3 3 2 t será encontrada 
sob a letra m, e haverá um número de referência, 332a, ao lado da palavra e também 
debaixo d a gãr, n,° 332, Mas a forma feminina-7:2 {mrgôrâ) não será citada sob a letra 
r:. m. Será encontrada procurando-se o substantivo masculino lisa {mãgôr), n." 332a, que 
remete à raiz n." 332, na qual tanto o substantivo masculino quanto o feminino aparecem. 
Os substantivos com consoantes idênticas ao verbo aparecem apenas uma vez, debaixo da 
respectiva raiz verbal. 
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SUGESTÕES DE USO 

Na dispôs a VÊ* o alfabética, a* vogais foram totalmente desconsideradas, mm exceção de 
que he. waw cyodh são tratada.- com > consoantes mesmo quando funcionam como voga ia.. 
Por exemplo, ittü é seguido de rrç, depois dc flírç, vindo em seguida ying, 
rnnn, iTTHJ c rr;ana, 

T : T I 

Observe-se que. na transi iteração as vogais representadas em alfabeto latino com 
acento circo nílexo à. i.:. i. õ e ti sempre indicam consoantes hebraicas com valor vocalico 
Che hl , waw h] ou yodh \ . e essas letras ?ão ievadas em conta na alfobetação; mas as 
vogais não indicadas com essas três letras não são levadas em conta, A ri LIplicação das 
consoantes também nãoé levada em conta na disposição alfabética. É claro que é seguida 
a ordem do alfabeto liehrak: :; r - i 1 : icima na tabela de transliteraçáo. 

Em hebraico existe considerável liberdade de escrever-se o holem. com ou sem ivaw 
(respectivamente, escrita plena e escrita defectrva). O mesmo se aplica ao hiriq com ou 
sem yodh. maioria .i caso?, as duas :':rmas são apresentadas e devidamente 
colocadas em ordem alfabética em dois lugares diferentes. As vezes, no entanto, caso a 
grafia divergente íe.I a bem MENOH L:V.. I : - - ler sido desconsiderada De modo que, 
por exemplo, cas-ü nao se tenha encontrado . fiõr. debaixo de heth. waw e resft.. é 
recomendável procurar em "ir, hõr, onde de fato aparece. Lembre-se sempre de que, para 
encontrar na ordem alfabética em hefc: . . : - . : : • • • -ansliterada em português, é 
necessário levar em conta apenas as consoantes, mas isso inclui as vogais indi<-;td:is com 
circuiiílexo. Assim sendo. megôrãt que : . : : - - • nada a im •. -f.ará alfabetada etn niém 
[m )7 gimel (g'K waw (LÍ;), resh ir) e he 'k\ 

Nos casos de divergência, no texto hebrak . t-nirt ü : -ri/í.nlos esciàtas (é que é 
chamado de kethib) e as vogais indicada o jere nem sempre se assinalam as duas 
formas, mas houve empenho em relaãonar ÍU : ÍTJ-a leitura [Os massoretas, 
judeus, que por volta do ano 1000 d.C. fíze.ram pias :• texto bíblico, as quais são hoje 
LI texto hebral co aceito( tiveram o EXTREDIO cnidad ie ; IR.iidar as prdavras que 
entendiam dever aer substituídas por outras. Em .:!=: .:•_- . — palavra originai era um 
erro de cópia; em outros, uma palavra ofensiva: em outras ainda, o nome divino mrr 
(Yahweh), que eles achavam ser sanLo demais p-.i: :r pronunciado. Em ve í disso, 
colocaram as vogais da palavra "corta" nas consoantes daquela que achavam que era 
"errada", escrevendo em alguns casos as consoantes "certas'* na margem. O kethib são as 
consoantes da palavra "errada"; o qere, as vogais da palavra "certa" e, ás %ezes, na 
margem, as respectivas consoantes.] 

Todos os vocãbulusí du hebraico bíblico estão incluídos no DITAT. Aqueles quis, por uma 
ra?,ão ou outra, foram julgados de relevância teológica são tratados em definições em 
forma de artigo. Os demais, sobre os quais níío existe divergência especial nem qualquer 
disputa teológica, são definidos numa linha, geralmente seguindo-se o T3DR. OK nomes 
próprios de pessoas ou lugares não foram incluídos, exceto em casçã como Abraão, 
Jerusalém, Jordão, que são palavras de interesse teológico especial, Talvez não seja 
necessário pedir escusas pela brevidade das definições. Os estudiosos que desejam faner 
uma pesquisa, mais aprofundada em determinadas palavras naturalmente desejarão 
procurarem outros lugares, e UH bibliografias que em geral se seguem aos artigos deveram 
ser de alguma ajuda. Alas o DITAT já está suficientemente volumoso para cumprir ^eu 
objetivo — ajudar o estudante da Bíblia e o pastor em sua tarefa séria de interpretar a 
Palavra de Deus, Um material valioso para o estudo mais avançado das palavras 
hebraicas pode ser encontrado em Theoiogieal Dictionary of the Neiv Testament, 
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organizado por Kittel, e em Nouo Dicionário Internacional dr Teologia do Novo 
Testamento, organizado por Colin Brown. As duas obras possuem índias cias palavras 
nehraicas tratadas em vários lugares. 

Par fim, há de se destacar a presença de um índice remi3sivo em português no finai 
do segunde volum^ característica explosiva da edição brasileira. Exaustivo, esse índice 

e l a b 0 í l d 0 P a i a íacibtara consulta no DTTAT a partir dos vocábulos em portu^uê* AH 
todas as traduções sugeridas para os vocábulos hebraico, estão alistadas alfabeticamenü/ 
e o leitor que as consultar será remetido para üís) númerofs) doCs) vcrbefe(s) que 
diseuteim) a palavra em questão. 
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Gerais 

a.C, anÉes de Crisco 
acad. acad Lano 
âdj. adjetivo 
adv. advérbio 
aram. arama i co 
;irarn. bíbl. ir: maico bíblico 
at. ativo 
AT A: i •. i go Testa meti to 
c, cireaT cerca, cm torno de, por volta de 
cap., caps. capitulo, capítulos 
4 cot '. • confira 
cohort. cc horcativo 
d.C. depois cie Cristo 
DD . Doutor cm Divindades 
e.g; exempli xrçit.i.a, por exempio 
esp. ^•^Pí-ciaJmente 
et aL et alii, e outros 
etc, et coetera, e [osj ouLrosr 

fem. fcnximndfa) 
í # figura 

grego 
hebr. hebraica 
fúi. idem, o mesmo, autor antes referido 

:d ífjfí, isto é 
i mper. imperativo 
imperf. imperfeito (incompleto) 
inf :nfmitivo 
inf, abs. infiriitivo absoluto 
inf. constr. iriíinitivo construto 
in ltx:_ írr loco, no lugar 
lit. litteratimt literalmente, ao pé da íetra 
juss. jtissivo 
marg. nota marginal ou de rodapé 
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raaíc. masculino 
ms, mSs. manuscrito, manuscritos 
n, , número, números 
KT Novo Testamento 
op. cit opus eitatum, obra citada 
P , PP página, páginas 
part- parti cí pio 
paSS, passivo 
perf. perfeito (completo) 
Ph.D. Doutor em Filosofia 

pi- plural 
pron. dem,. pronome demonstrativo 
pron. pess. pronome pessoal 
pron, poíS. pronome possessivo 
q.v. quod vide, o qual se veja 
r. raramente 
s. substantivo 
S,, SSr seguinte, seguintes 
sing. singular 
suf pron, sufixo pronominal 
Th.D. Doutor em Teologia 
ugar. u gari tico 
v,., w . versículo, versículos 

Bíblicas 

Vet erotestamen tárias 

Ag Ageu 
Am Amos 
Ct Cantarei 
1 Cr 1 Crônicas 
2 Cr 2 Crônicas 
Dn Daniel 
Dt Deu tèronô mio 
Ec E cies ias te s 
Ed Esdras 
Et Ester 
ÊX Êxodo 
Ez Ezequiel 
Gn Gênesis 
Hc Habacuque 
Is Isaías 
Jl Joel 
Jó Jíi 
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tJn Jonas 
Jr Jeremias 
Js Josué 
Jz Juizes 
Lm Lamentações 
Lv Le vi tico 
Ml Mal aquiaH 
Mq Mjquéíag 
Na Na um 
Ne Neemias 
Nm Números 
Ob Obadias 
Os Oséias 
Pv Provérbios 
1 Rs I Reis 
2 Rs 2 Reis 
Rt Rute 
Sf Sofonias 
SI Salmos 
I Sm 1 Samuel 
2 Sm 2 Samuel 
Zc Zacarias 

ATeot est ame n tá r ia s 

Ap Apocalipse 
At Atos 
Cl CoJossenses 
1 Co T Corintios 
2 Co 2 Corintios 
Ef Efésios 
Fm Filcmom 
Fp Filipenses 
GJ Gaiatas 
Hb He breus 
Jd -Judas 
Jo João 
1 Jo 1 João 
2 Jo 2 João 
3 Jo 3 João 
Lc Lucas 
Mc Marcos 
Mt Mateus 
1 Pe 1 Pedro 
2 Pc 2 Pedro 
Km Romanos 
Tg Tiago 
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1 Tm 1 Timóteo 
2 Tm 2 Timóteo 
1 Ts 1 Tessaloniconscs 
2 Ts ü Tessalonicenses 
Tt Títo 

ApCJtLTí/üS 

Br Baruque 
Ep Jr Epístola de Jeremias 
Jt Jodite 
1 Mc I Macdbeus 
2 Mc 2 MacabeilS 
Sb Sabedoria 
Sr Sirácida (-0. conhecido como Eclesiástico) 
Tb Tobiaa 

Livros e Periódicos 

ÀI} Anchor Rible (série de comentários bíblicos citada por autor e livro) 
AI AricLènt Israel: Its Life and Institutions (Roland deVaux, tradução de 1961} 
AfSWt.r,? Wõrteífouch der ugaritischen Sprache (J. Aistleitner, 4. ed,, 1974) 
ANET An.ci.eTit Near Easteni Texts (ed. J. Prilchard, 3. ed revF, 1969) 
ANEP The Ancient Near Eúst in Pictures 
AOOT Ancient Orient and the Old Teatament (K, K.itchenT 1966) 
JSA Biblical Archaeologist 
BASOR Bultetin of the Arnericwi Schoo/s of Orientai Research 
fíDB. A Hebrçw-Bngiisk Lexicon of the Old Testa ment (Brovvn, Driver, Briggst 1905) 
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Bi.b Bíblica 
n.iRL Bidletin of the John Rytands Libra ry (2. ed., 13S0) 
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a preceder raiz verbal, indica que, emli f jn citada na forma qal, a referida 
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~ ante; : h^vra. indica que esta é en: -• " — tratada em seguida, no 
exame ú $ =igni ficados 
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Bíblias em português; 2) acresci mes de suirc autor a verbetes já 
Cortei mdos 

= ind i ca pass^ens para le ias 
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Z2M CêbX Vejaon.* 4a, 

IK Vêb). Ve jaon . D l a . 

('õb). Veja o 37a, 

1 —IjS ('òò). Aceita como raiz de; 
la t'êb) frescor, gramado vei-dejante, 

l b T n H Vãbtb) cevada. 

ãbih. cevada. Este substantivo refere-se à cevada madura, embora ainda tenra cujos 
grãos sao usados como alimento, quer moídos, quer assados (KB). A ASV e a RSV concordam 
(veja porem Lv 2.14). A sétima praga trouxe uma saraiva que arruinou a colheita da 
cevada do Egito pelo menos duas semanas antes que ela amadurecesse completamente 
e ficasse pronta para a colheita (Ex 9.31). Abibe também era o antigo nome (mais tarde 
chamado nisa) do primeiro mês do calendário judaico (o mês da Páscoa) Nesse mês a 
cevada dava as espigas, contudo a época normal da colheita era o segundo mês fiyvar) 
De acordo com Lv 2.14 a oferta de manjares [cereais) deveria ser os primeiros frutos de 
aoio. ü.ssa raiz ocorre dez vezes na Bíblia. 

Bibliografia: SMICK, K. B., Calendário, In: \\be. 

L J C 
2 ( abad) perecer, ser destruído; piei e hiíll, destruir. 

2a "Zlk [ 'õbédi destruição (somente em Nm 24.20, 24). 

2b ITTDK Cãbêdâ) algo perdido (e.g., Dt 22.3; Êx 22.8), 

2c Vabdãn) desíru ição (Et 8,6; 9.5). 

2d jfaSK Cãbaddôn) destruição* ruína, Abudom. 

O verbo abad é um termo comum para ntórífcr, ouT no caso de coisas, reputação etc 
tem o sentido de desvanecer. (Os cognatos em acadiano, árabe e ugaritico expressam 
ideias similares J No piei e no hiHl é usado transitiva mente no sentido de matar ou 
demolir (casas, ídolos e reinos). O Egito foi destruído (Êx 10,7; Ií-JV, NASB; "arruinado" 
RSV, NTV), embora faraó não o admitisse. Josué advertiu que, se Israel pecasse logo 
havetró de perecer na terra (Js 23.16). A planta de Jonas surgiu em uma noite o morreu 
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2 'ãhaà 

em uma noite Jn 4.10 0 estulto e o inepto perecem (SI 49.1QF11D. O homem sem 
entendimento perecerá como os animais (SI 49.201211). 

\ principal questão teológica acerca dessa raiz é provavelmente se ela se refere 
merameni e à morte física ou também à punição eterna. Não é uma questão simples. 
Evidentemente a palavra tem quase sempre o sentido de uma grande perda, em muitos 
casos, a morte. A famosa autocfedicaçâo de Ester, "se perecer, pereci" (Et 4,16)f tmha em 
vista sua própria morte sacrificial. 

Os versículos que possam levar em conta a vida pós-Lúmulo para referir-se aos 
sofrimentos posteriores dos ímpios podem ser relacionados: SL 49.1011 U; 4- W, 12, 2ÜI13, 
21] 73 27 (cf. vv, 18, 19); 83.17118]; Pv 10,28; 11.7 ícf. 24.20} e Ez 28.16. Estes versículos, 
como muitos outros, podem ser interpretados como referindo-se apenas à morte do corpo. 
Contudo, encontram-se em um contexto que está considerando a vida futura. Qualquer 
c o n c l u s ã o será sem dúvida, influenciada por considerações gerais. Se o AT ' não cre na 
vida pós-túmulo de modo explícito", conforme N. Snaith afirma (dtOT, p, 89), então estes 
versículos não devem ser forçados a falar de destruição eterna dos ímpios. Mas se a 
imortalidade é encontrada repetidamente em Salmos, Provérbios, etc., conforme 
argumenta M, Dahood, então eles podem estar se referindo a ela (Veja Psalms, m, In Ab, 
p. 41-52 e SM1CK, E. B., tia "Bibliografia")-

Os salmos 49 e 73 sâo muitas vezes citados como salmos que se referem a vida futura. 
Salmos 49 15 usa a frase significativa "ele me tomará", usando o mesmo verbo utdizado 
para o traslado de Elias ao céu e também em Salmos 73.24, "me recebes na glória." Nao 
é ir longe demais, portante, pensar que termos como "perecer" Cã Í W ou dãmâ il q.o.), 
ou "seus túmulos, suas hab i t a i s para sempre", ou "deteriorar na sepultura" ÍNIVÍ, ou 
ainda "a morte se alimentará deles" bem podem se referir à destruição eterna. Salmos 
83 17 talvez não seja tào claro como os outros, mas a ênfase na ruína total do ímpio e 
impressionante. Se Ezequiel 28 se refere, como muitos acreditam, a Satanás que teria 
inspirado o príncipe de Tiro, não trata da punição do ímpio, mas do próprio Satanas. 
Aquele que uma vez andou no monte santo de Deus, rio meio das pedras de fogo, será 
envergonhado (hálaí) e destruído Cãbad) e, no processo, retirado da {min) montanha de 
Deus e das pedras de fogo Isso soa a punição eterna. 

'abaddôn. Destruição, Abadam, Esta palavra é transliterada em Apocalipse 9-11 e 
usada como o nome hebraico do diabo, chamado Apoliom em grego. Tal uso não é idêntico 
ao do AT embora se trate de um comentário interessante sobre este. O termo aparece seis 
vezes no AT. Duas vezes corresponde a sVÔl (q.v,), (Pv 15.11; 27.20) e uma vez a qeber 
"sepultura" (SI 88,U[12]). Na sua sexta ocorrência, a palavra aparece sozinha ÍJó 31.12). 
Está claro que a palavra se refere à destinição da sepultura, mas os contextos não são 
claros o suficiente para provar que ela se refere à destruição eterna. As passagens de JÓ 
e de Provérbios são personificações poéticas e não se referem mais claramente a pecadores 
do que a justos. O salmo 88 refere-se às tribulaçòes do salmista e, embora bastante 
poético, dificilmente pode estar-se referindo a um local de tormento. Outras passagens 
também devem ser consultadas para tais questões ( e . gJ6 27.13-23; Is 66.22-24), 

Bibliografia ILEIP&L, A., Death and the Afterlifc, In; The GUgamcsh epic, 2 ed., 
Universidade de Chicago, 1949, p. 137-223. - HAXKTS, K, L, Man-God'S e&nal 
crüation, Moody, 1971, p. 162-77. — SUICK, E. B„ Tbe bearing of new philological data 
on the subjects of resurrection and immortality in the ÜT} iVTJ, £1:1, p- 12-21. 

R . I J .H , 
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3 raç Cãòâ) 

3 HDM Vãbá /. dar lugar a um desejo, aceitar (uma repreensão), querer.f 

estar -aposto, consentir (A ASV e a RSV fazem exceções semelhantes nos casos 
cnae predominam implicações secundárias.). 

Termos Derivados 

3a Tj - ^ ebyôn) necessitado. 

3b i übiyônâ) semente de alcaparru, 

Sc -?beh)juncot papiro. 

3d H ròô.v) oh! (etimologia incerta). 

O Êigniffcadn principal desta raiz é "a disposição (inclinação) para fazer algo sob 
obrigação oo m e d i t e pedido." Deve ser distinguida de tãdab, que implica 
voiuntanedatfe, de ratsôn, que denota uma disposição cbeia de praaer por parte rio sujeito 
de hapats. que imphca uma submissão cm conformidade com o que lhe é adequado oJ 
uma disposiça M.orãveJ; e de yã> al, que indica um esforço por parte daquele que'irá 
realizar alguma cn!5a, Compare também >üwây yã' ab e tã' ab. Esta raiz ocorre 112 
vezes. A forma verbal ocorre apenas no qal, sendo que apenas duas destas ve.es tal forma 
aparece com mu* partícula negativa (Is 1.19; Jó 39.9)r Pelo fato de em algumas línguas 
cognatas esta raiz ter o significado de ' estar com má vontade", G, J. Botteroeck concbii 
que a ênfase jmnc$al aqui não está na intenção como fator psicológico no homem 
mtenor fc/ b ra . normalmente tendo mpesh por sujeito!) mas sim nos principais padrões 
e ações do parlamento nos quais a intenção é manifesta" (TDOT, V 1 p 24) Os 
cognatos, porét^ estão possivelmente mostrando apenas uma polaridade do significado 

O sentido básico do verbo é esclarecido naqueles dois casos onde ele é usado de modo 
posit.Lvo (talvez originalmente apenas com significado negativo, JOIÍNSCN B Tdqt V 1 
p. 24-6). J: 39 9 fala de asnos selvagens cuja inclinação natural é recusar ò servido aó 
homem Em Isaías 1.19 Israel é conclamado a mostrar uma intenção positiva para com 
Deus o nao "recear {mã an} e "ser rebelde" {márá), (ís 1,20). Aqui, como muitas vezes 
em outras passagens, 'ãbâ aparece com skãma', fbtterweck contrasta os dois- "A 
diferença pa r « e ser que 'abâ denota os primeiros indícios de reação positiva enquanto 
shama indica obediência completa (TDOTf V. 1, p. 25). 

A idéia de exercer a vontade e expressa quando algném recebe o pedido de acatar a 
solicitação Ge outrem (e.g., em 2 Sm 13.25, quando Davi nao está disposto a ir com 
Abâalao]. Ontra dimensão do sentido é acrescentada nos casos em que a vontade é 
exercida contra a lei ou a mandamenü) de Deus (Êx 10.27; 2 Sm 13.14) Finalmente a 
recusa em ceder pode trazer consigo perversidades distintas, como quando Israel resolve 
nao dar oovrd 5 LL Deus (Is 30.9), a despeito da advertência em Levítico 26,21. A rejeição 
do povo é umida nas palavras: "porem vós não quisestes" {Dt 1.26; Is 30.15; cf. Mt 
23.27). 

A palavra também ê usada para a indisposição de Deus de destruir o seu povo devido 
ao seu amor pelos homens de fé e de destaque {e.g., Moisés, Davi, Dt 10.10 2 Rs 8 10 
13.23) e para se referir à indisposição divina em perdoar o povo quando seu amor e 
paciência sâc repeti lamente desprezados (2 Rs 24.4). 

O caso m interessante é o de Deuteronõmio 2.30. Seom não quis deixar Israel 
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3 nns ( f à ã ) 

nassar adiante De modo enigmático,o texto explica que este exercer desempcdido de 9ua 
Ç S Í S ^ de L r Deus endureço õ seu coração a fim de entrega-lo na, 

mãos de Israel 

•ebyíta Alguém em estudo dc privação, um pobre, ou necessitado A 

n termo usarítko w y . Alguns eruditos dizem ser de ongem egípca (HlMBERT, Paul, 
j S T d S S S . % 32, v. 1, p. 1-6). .M outro, « h a m que sua ungem e 

semi ti ca ( B O R A S R W M , G. J. "ebyân", ruoT, v. 1, p. 2 ' -41)- _ 
quer dizer pobre ao sentido material d . termo. E alguém que pode ter perf»to 

a terra de anot t to i . fenil). Pode ser e l ^ é m £ 
LR 7 9 11 um dos que recebiam donativos especiais na festa de Purun (Et 9.22], alguém 
carente de roupas Mo 31.19) ou de comida (SI 132.15). Com certeza, oo sent do de 

B -ateriai- ° >bre"era aiguén> que tinha decai,Ju cm r,oa dl ' 
0 sebetantívo é usado no sentido social para se referir aos que precisam de proteção 

Na legislarão mosaica, D,os prová proteção para os necessitados dentro o povo, ordenando 
quesejam tratados com justiça a que o pagamento de a » p « , « m o » lhes nq . 
ano 

mbileo quando poderá sair livre e retornar a propriedade de seu* pais ,Lv 4 U 
Fina!mente, o próprio Deus ajuda o necessitado que é justo quando nao ha outra q - o 
auxilio (1 Sm 2 8; Jó 5,15; St 132,15; observe a deserdo da desgraça deles em Jo 24.2 

1 4 )Este sentido socxal é visto em todo o AT. Em ^ ^ l ^ ^ T f ^ ^ Z 
• ímnios (30 14) O rei deve ministrar-lhes justiça (31.3), e uma muiner 

Z d 1 atcmte para a necessidade deles (31.20). Nos profetas (Jeremias, ^ 
Z ô s ) os nece J t a d o , sim os oprimidos (de medo contrário à k p r f * I O ) pelos 
tapo (Am 4.1) ou alguém que recebe tratamento jusLo do pmdoeo (Jr 22.16). 
Especialmente Amos mostra uma grande preocupação pelos direitos dde^ C | A m 2̂ 6 
5 12 8 . 1 0 ) 0 rei .Josias è louvado porque "julgou a causa do pobre e necessitado (2 Rs 

t i s refere-se aos necessitados como as primícias (os deDeus. E l e n « 
dl? eme Deus é a fortaleza deles (Is 25.4). Os salmos (onde 33 das bU ocor enc as 
aoarecem) utilizam normalmente a palavra no sentido do justo cu}a desütmçao de bens 
6 « u ada por inimigos e que espera a u x í l i o somente em Deus. Por isso, Dav, pode 
d escrever-se a i como necessitado (SI fWB[19)| 86.1). 
p e : ò r q U e andam retamente ã O verdadeiro ^ -
necessitados (St 72.4) que são oprimidos pelos ímpios (SI 12.5NI em israel e c u j a 

S T é l próprio Deus (SI 109.31). Por isso, eles clamam a Deus por socorro (SI 

" Charles, Widow, orphan, « d the poor in 

Eastér.1 ifgal and wisdom literatura. j n , 21:129-39. - HONEYMAN, A. M , Some 



4 nZS; Vbh) 

ccvdopmen^ of THE semitic root 'by, JAOS, 64:81-2. — LAMBDIM, Thomas O , , Egiptian 
Ioan words in the Old Testament JAÜS 73:145-55, — PATTERSON, Richard D.t The widow, 
Hie orphan, and the poor in the Old Testament and the extra biblícal IiteratureT B$[ 
P ^ S 2 3 - 3 4 , — RJ"HARDÉON, TWB, p. 1GS. — V A N DER FLOEG, J., Les pauvres d'Israel et 
leur piétê, OTS, 7 :237-42 - VVAÜÜ, WiUíam A . , Comparative studies in Egyptian and 
Ugarític, JNES, 20:3^40. - TDOT, v. 1, p, 24-41. — TllAT, v. 1, p. 20-4, 

L.J.C. 

—̂ rDN ('6/:) II . Aceita como raiz de; 
4a tZS ('ãb) pai, ancestral A expressão bêt 'ãb, "casa do pai', pode ser 

traduzida por "família". 

+b ('abrãhãm) Abraão pai ie uma multidão*. 

ãb. Pai, ancestral. Este substantivo primitive é i] «n utemente derivado da linguagem 
infantil dos bebês, tal como no caso de aba:< -/" Papa, In: TDNTt v. 5, p, 960)f em ve* de 
-ro:eder da raiz verhai 'bk, do assírio abü. "decidir" ) que sugere que o pai é "o que 
j,:ide>:, BDB, p, 3>- O termo designa principalmente 'aquele que gera", ainda que por 
extensão também designe ancestral e, metaforicamente, um origínador, liderou alguém 
p e possui algum vínculo em alguma medida. 

O termo 'ãb aparece 1 191 vezes no AT hebraico, além de outras nove vezes no 
aramaico (a forma abi, em Jó 34.36, na KJV "meu desejo", é provavelmente um verbo, 
---ü desejo", de bayâ, KR, cf. a A$V, "desejaria que7'.. A maior parte das ocorrências 
referem-se|p pai, no sentido literal (desde Gn 2.24. mesmo antes do fato da paternidade 

I 1. até Ml 1.6); contudo, 'ãb pode designar qualquer homem que ocupa cargo ou 
recebe reconhecimento semelhante ao do pai: o "pai" de um ser/o ê o seu senhor (2 Rs 
- .- 'um pai para os pobres" (Jó 29,1.6 é o protetor deles; No pai dos habitantes de 
Jerusalém" (Is 22,21) é o governador destes; e ô pai de faraó" (Gn 45,8) é o seu 
conselheiro. O titulo "pai" é, portanto, utilizado para alguém que está na posição de 
a.;: : ridade (2 Râ 2.12), quer profeta (2 Rs 6.21), sacerdote (Jas 18.19), rei (1 Sm 24.111121), 
quer até mesmo — coma personificação — a sepultura, "Tu ês meu pai* (Jó 17.14}, 

Em outras passagens 'ãb refere-se ao av& (Gn 2S.13; 32,9 [10]) ou a um ancestral mais 
antigo (Gn 10.21; 1 Es 15.11; cf. Éx 10 6, "pais dos pais"), especialmente no caso de ter 
T-.:ndsdo uma unidade tribal, e.g., Abraão como pai dos hebreus (Dt 26.5; Is 51.2; Jo S.39), 

bora Jacó seja provavelmente "o primeiro pai que pecou" (Is 43.27); cf v. 28 e cf. 
M C K E N Z I E , J „ Second Isaiah, In; AB, p. 59). No caso de clã que habitava uma 
determinada região, o ancestral de tal clâ poderia ser então chamado, por exemplo, de pai 
de Tecoa ou de Hebrom (1 Cr 2,24, 42), Deste conceito, basta um passo para chegar à 
idéia de um grupo ou uma sociedade, e.g., "o pai de todos que tocam harpa e flauta" (Gn 
4.21). 

Assim lave tornou-se o pai de Israel seu fillio (Is 63-16) quando formou a nação (Is 
| P t 7 l i 32.18). Mesmo assim, sua paternidade diz respeito principalmente àquela 
relação pactuai e salvadora, na qual ele amou Israel (Os 11,1; Jr 31,20), "comprou-os" pela 
redenção do Egito (Dt 32.6) e continuou a lembrar-se do "seu íiího e primogênito" (Êx 

22; Jr 31.9) com direção providencial o cuidado paternal {Jr 31.9-10), Deus demonstra 
jgm^ajpação patemail particular por aqueles que não têm pai (SI 68.5 [6J)t polo pobre e pelo 
aflito cf. Pv 22.22, 23). 
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Os apóstata poderiam até mesmo "dizer a [um ídolo feito M p a d e i r a : Tu éft meu pai 
Ur 2 27) Às vezes toda a criação é relacionada com a paternidade de Deus: o seu desafio 
a Jó' -Acaso a chuva tem pai?* (Jó 3BM), sugere que, embora o homem não a tenha 
gerado. Deus a fez (vv. 4, 5 e 25-27; cf a posição do Et uganfcco como literal pai da 
espécie humana"). Apesar disso, assim como ao NT, o AT (com exceção do uso figurado de 
Tdh s' em Jr 3 19) nunca fala de uma paternidade universal de Deus para comos 
bomens (como reconhece G. R. Steven em sua The Theology of the NT, p. 70; cf. p W A 
pergunta de Maiaquias, "Não temos nós todos o mesmo Pm? Nao nos cnouo mesmo 
Deus?" (Ml 2 10), é direcionada àqueles que herdam "a aliança de nossos pai ̂  

Num sentido especial Davi, o rei ungido de lave .obre Israel e medidor da aliança 
davídica (SI 09:3, 28), apelou para Deus como Pai <v. 26[27U; e o penhor W j ^ Fá-
lo-ei, isao, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da erra Cv ^ W M * » 
a^sim como o próximo versículo fala que a descendência de Davi durara para sempre 
assim as palavras «Eu sere, seu P a , c ele será meu filho" (2 Sm 7 14), referem-se a Dav, 
(v 12) e a Salomão (v. 13a; I Cr 22.10a); contudo, eles tem também em vista o Messias 
eterno (v. 13b) « falam da paternidade singular de Iavé em relaçao ao seu Fdbo Je us 
Cristo .TTb 1.5). De modo semelhante, em Saimos 2,7 (e em 1 Cr 22.10, Davi o autor At 
4 25) vê para além de si mesmo o futuro ungido do Deus (heb.T Messiuh. SI 2.2), o 
unigêmto Filho de Deus. Cristo haveria então, por sua vez, de Lomar-se um pai eterna 
D . , r a ü È E À povo (Is 9 .6 , Y O U K G E , J.S New. intemational cpmmentary, Isaiah l, p. S 3 8 4 » . 

Ainda que lavé venha a ser «como um pai U ) para a>m aqueles que o temem iSl 
103 ) 3) i e em relação ao grupo de seus "filhos adotados [redimidos) , sera que ele e 
5 pai d ™ m Cristão individual, como no NT (Em ftl* G1 4.6)? Jeremias 3,4 afirma: 
"Pai meu tu és o amigo da minha moci dade", todavia isto pode e s t a l e refenndo a nação 
personificada em seu discurso (t f a afirmação de H. Schultz: 'nada alem 
0 7 Theology% v. 2„ p. 138). Apesar disso, a idéia de individualidade apare e em Salmo, 
27 10 'Quando o meu e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolheia (cf, a fe 
pessoal de Davi, 1 Sm 30.6; SI 23), ou em Pv 3.12, «Porque o Senhor r e p r e e n d e a quem 
ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A raridade do 
pode EER devida ao abuso de seu uso nos cultos de fertilidade cananeus (BAAH, 0 „ Ihê 

theology of the OT, p, 123t citando Jr 2.27. - TDNT, V- 5. p. 968). 
Entre os .ubsiautivos próprios do AT que empregam o termo 'ãb o mais c onheço 

é Abraão, embora quando chamado tivesse o nome mais curto, Abrao ( a imm, Gn 
I I 2 6 - 1 2 1) literalmente} "Pai [Deus] (ê) alto*. Mas quando lave estabeleceu a sua 
aliança com Abra* (17.1, 2), disse: 'Teu nome serã Abraão <-abrãhãm), porque por pai 
de numerosas ( W t a f l n ) ^ções eu te constituí" (v. 5) Alguns propõem que a r a j 
rükatn nada mais e do que uma variação de rum " t o alto" ( S P , I S E R E. ^ F ^ ^ 

AB o 124 127) No entanto, à luz do conhecido substantivo arabe ruhamU^ multidão 
(K'B P 8), A mudança no sentido que o próprio versículo ensina deve ser sustentada. Com 
isto muda-se a aplicação de %b de Deus para Abraão, que se torna posteriormente pa. 

35SS* c o m a 4 atit-,e subjetiví! íd€ fé> CAt7, Rm 416) camo com 
respeito ã sua herança objetiva (de justiça, G1 3.29; Km 4 11, lj>-

Bibliografia: AND E R S Q N , K. T . , Der Gott meines Vaters, Studia Theologia, 16a7&-flB. 
- AEH1GHT W F Abraham the Hebrew: a new arch&elogical interpretaUon, BASOR, 
163 3 6 - 5 4 _ The names Bhaddni and Abram, JBL„ 54:173-204. - C k O S S Frank 
Moo e. YahweTTand the God of the patriarchs, 5*226-59. -
onomatoíogical studies, J l i f e 49:30-3. - GiBBON, J. C. L , Light from Man on the 
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patriarcas, JSS, 7:44-62, — L A G R A N G E , M J * La patemité de D Leu dans 1'AT. RB, 5:481-
99. — L E Í Í M A N , Manfred R., Abraham s purchase of MacEipclah and Ilitite law, LIASOR 
129:15-18. — P A Y N E , J. B., Theology of the Older Testament, Zondervan, 1962, p. 304-7; 
425-6, — P0I 'ER Marvin H E l in the Ugaritic texts, Supp VTt 3:1-116+ egp. p. 47 e s. — 
RICHARDSON , TWB, p, 12t 76. — STDÜER, A., Father, Sacramentam Verbi, v. 1, 1970, p. 
260-65, — W I L L I A M S . James G . , The prophetie "Father", JBL, 85:344-8. — WHÍGTÍT, G . B . 

The tenninology of Old Testament religion and íts signifieance, JNES, 1:404-14. YOUNG, 
E. J., The God of the fathers, WTJ, 3:34-40, — TDNT, v, 5, p. 929-82. — TDOT v 1 n 1-18 
52-8. — TRATt v. 1, p. 1-16, 

J.B.P. 

('dbôy), Veja o n,D 3d. 

rébus). Veja o n,& 10a. 

CHEaS ( abattiktml Veja o n" 234a. 

n V ã b í b l V e j a o n.ü lb. 

VebyÔnX Veja o n.'3a. 

('ãbiyônâ). Veja o n u 3b, 

T2K Cãbir), H^M Cabbir). Veja o 13r. d. 

5 {'ãbak) retomar, Ocorre somente no hitpi^ • Jz 7 i 

6 ÎSM < abai) Ir prantear, lamentar. (Traduz, sc tamlêm por afligir-se. 

Termos Derivados 

6a Í ^ N (1êbel) lamentação. 

6 b VD» { 'ãpeiyi . lamentação* aquele que lamenta «paritico. 
abai descreve os ritos de lamentação pelos mortos, ainda que muitas vezes, de suas 

39 ocorrências, seja usada figuradamente, "a £erra pranteia' ís 24.4), Alguns propõem 
um sentido diferente como "secar", quando 'ãba£ é paralelo deytf&ésft (Jr 12.4; 23-10; Am 
1.2; KB, p. 6): apesar disso, "pranteia1* (a ARA trati a una") é a tradução preferível em 
virtude do contexto (Jr 12.11), 

A lamentação pelos mortos apresentada na Bíblia (expressa por 'ãbal, sãpad, etc.) 
envolvia emoção, normalmente expressa de modo audível (Jr 22.18; 48.36) e visível (Gn 
37.34; SI 35.14; Mq 1.8), especialmente no falecimento de líderes importantes (2 Cr 35.24-
25; Ez 31.15) Carpideiras profissionais podiam ser contratadas (Jr 9,17; Ec 12,5) ou 
podia-se apenas simular o sentimento (2 Sm 14.2. 'ãbal, no hitpael, Tingir estar de luto"; 
Mt 11.17). Apesar disso, o AT proihia práticas pagâs como arrancar os cabelos ou ferir a 
carne por causa dos mortos (Lv 19 28; 21.5; contudo veja Jr 16.6; 41 5); porque o AT 
continha uma certeza da imortalidade subjacente (SI 73.24; Jó 19.25-27; Pv 1.5,24) e 
sustentava a expectativa da ressurreição do corpo (SI 16.9-11; Is 26.19; Dn 12.2). 

TcbeL Lamentação. Tal "lamentação1' poderia durar sete (Gn 50.10; 1 Sm 31 13; cf. 2 
Sm 11.27) ou até mesmo 70 dias (Gn 50.3, 4; 30 em Nm 20.29; Dt 34.8). Desde o primeiro 



(,'bl) 

incidente surgiu o nome do local AbelmízTaim: 'ãbél, a lamentação, mitsrayim, do Egito 

^ B I B L I O G R A F I A ; D E WARD , Eilecn P F Mourning customs in l r 2 Samuel, JJ$, 23:1-27, 
145-66 Tuit-SENAIJ N. H., The ark of God at Beit Shemesh (1 Sam. ví ) and Feres 'Uzza 

(2 Sam. VI; 1 Chron XTu), VT 1:257-86. - IDB, v. 3, p. 452-54. - TDOTt v. 1, p. 44-47. g 
THAT, V. 1, p- 27-30, 

7 ^NTÍ Í 'W). Aceita como raiz de: 
7a Cãbêl) I I . córrego, ribeiro (KB, p. 6; cf. 2 Cr 16.4, 'ãbcl màyim, 

literalmente, corrente de água), derivou se de uma raiz, ronforme se crê, 'abai 
Ll. «crescer verde" (?| o que sugere "prado'1 (?) (BDB, p. 5). Agora, porém, o termo 
está associado com um tipo de forma participiat aramaica de yãbal (q.v.) "trazei ' 
(ALBRiOHT, W. F. BASOR 89:15); cf Ia 30.2yiblê mãyim, literalmente, "regos de 
água") 'ãbêl aparece apenas em quatro nomes de locais jordanianos ou 
transjordanianos: Abel-Bete-Maaca {2 Sm 20 14, 15, 18; 1 Rs 15.20 = Abel-Maim, 
2 Cr 16.4), Abel-Sitim (Nm 33.49), Abel-Queramim {Jz 11.33, que a KJV traduz 
cornos ''planície das videiras", e Abel-Meolá <7 22). (Veja, porém, Jr 12.4; Am 1.2; 
Jr 12 11 NTV.) 'ãbêl, encontrado cm 1 Samuel G. 18, deve ser lido, juntamente 
com alguns manuscritos, como >ebent "pedra" (cf. W 14-15), conforme visto em 
Gn 50,11. Veja 'ãbè'l L J . D , r -

8 (ãbãl) certamente. Advérbio Cf bat, n," 246d, que pode também ter força 

asseverativa. 

9 pR Veben) pedra. 

Termo Derivado 

9a p f t ( 'õben) roda, disco. 

'eben. Pedra, O significado de 'eben ê quase único; "pedra", Nas línguas semítícas 
cognatas tanto o sentido como ü uso são os mesmos As pedras são comuns no Oriente 
Médio O termo ocorre mais de 275 vezes na Bíblia, contando o hebraico e o aramaico. Em 
todos os casos, com exceção de alguns citados mais a frente, o significado é simplesmente 

P Ê E m sua primeira ocorrência, 'eben refere-se às pedras preciosas (Gn 2.12). O sentido 
normal de ' e W futahshõham é "pedra de Ônix'1, embora "cornalma" (NEB), lapis-lazuli 
(Tora e NAB) e outras traduções sejam feitas aqui e em meia dúzia de outras passagens 
onde estas duas palavras aparecem juntas, A palavra de nossa língua, saíira", tem 
origem no termo hebraico sappir. Tal termo ocorre juntamente com eben em Ezequiel 
1 26 e 10 1 Uma indicação de que a pedra é valiosa é a palavra miliu tm, que significa 
basicamente "cheio". Todavia, o significado é "consagrado*. Observe que nesta combinação, 
em Êxodo 25.7 e em outras passagens, o sentido é o de "pedras de engaste". Algumas 
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vezes o senti rio cie yeqárá, "preciosa" ou "cara7', modifica (2 Km 12.30 e£ aí.). Em 1 
Crônicas 29.2, que inclui várias das combinações já citadas, aparecem os modifica deres 
pük e riqmâ, traduzidos na ARA "de várias cores" e "coloridas" (RSV), "coloridas" e 
"listradas" (BJ), "com alma'' e "de mosaico" (NAB). Em Provérbios 17.8 temos a expressão 
'eben heri, que literalmente significa "pedra de graça", normalmente traduzida por 
"preciosa" ou de modo semelhante. Isaias 6-4.12 tem duas combinações de palavras a mais, 
'eben 'eqdãh e 'eben hêpets: "carbúnculos" e "pedras agradáveis" (KJV), "granada" e 
"jóias" ( N E B ) , "cristal" e "pedras preciosas" (BJ) . Ezequiel 23.14, 16 fala de "pedra de fogo". 
Por causa do contexto (especialmente no v. 13 com a expressão 'eberi yeqãrâ), esta 
expressão facilmente traduzida provavelmente refere-se a uma pedra que; produz faíscas. 
Até mesmo hoje os diamantes são freqüentemente descritos como faiscantes, 

Uma segunda categoria importante é a da "pedra" no seu estado natural. Gênesis 11.3 
é o primeiro uso da palavra como material de construção. Jacó usou uma pedra como 
travesseiro (Gn 28.11) e Moisés sentou-se em uma pedra (Éx 17.]2), As pedras tiram 
utilizadas para cobrir poços {Gn 29.2, 3) e selar cavernas (Js 10.18), As pedras também 
serviam coma pilares ou colunas CGn 31.45, 46). Naturalmente, pedras eram usadas para 
a prática do apedreíamento (Lv 20.2) e como armas em fundas (Jz 20,16). 

A palavra * pedra" é usada como título para Deus (Gn 49,24, cf. tsãr, "rocha) e para o 
Messias (Is 28.16). 

As pedras eram usadas como tábuas para a escrita, como no caso dos Dez 
Mandamentos (Êx 34.1), ou como reservatórios (Éx 7.19). As imagens das falsas 
dtvindaides eram esculpidas em pedra (Dt 28.36), A expressão "pedras lavradas" ( ebeft> 

gãzít, Êx 20.25) refere-se às pedras que eram cortadas ou esculpidas em forma retangular. 
A palavra 'eben é usada para denotar as características que uma pedra possuí Êxodo 

1^.5 refere-se ao seu peão; já o versículo 16 do mesmo capítulo refere-se à sua ausência 
i e movimento. Em algumas outras passagens o aspecto de ser comum é observado (1 Rs 
10.27K Jó refere-se à sua força (6.12) e firmeza (41.24(16)). Semelhante a esta última 
ç imagem é a alusão de Ezequiel a um "coração de pedra" (11.19). 

As pedras eram usadas como pesos (Lv 19.36), embora os nomes e os referenciais de 
JÉS-CS não sejam perfeitamente conhecidos. Observe a "pedra real" de 2 Samuel 14.26. (A 

traz peso real). 
IA palavra refere-se também a "grani zos" Js 10.11) e a "pedras de cal" (Is 27.9). 
A palavra "pedra" aparece em nomes de locais O mais conhecido é "Ebenczer^ (heb. 

Sfte hãêzer, 1 Sm 7.12). Há também a "pedra de Boà" (Js 15.6) e a "pedra de Zoeíete" 
O R= 1.9). O termo azei (1 Sm 20.19), quando junto de "pedra^, pode ser uma preposição 
ilpa B B adjetivo, e não um substantivo próprio. 

Devemos observar que, se um altar fosse construído de pedras, deveriam ser pedras 
mau lavradas, sein dúvida para tornar impossível gravar alguma representação idolatra 

2 0 . 2 5 : D t 2 7 . 5 ) . 

WSbÜagrafia: DIRINGER, Davi d, the earl.y hebrew weights found at Lachish, PKQ, 

É t -1 : EMEETOm":J. A t The meaning of s-p ^tt in Lamentatíona 4:1, ZAW, 79:233-
BEàHRIS, J, S., The s tones of the high príesfs breastplate, An.nuai. of Leeds 

I5IE:H:V. • 3 :40-62 . - L E R A S , Edwin E. , Zechariah+s climax to the career of the corner-
A n t M Q 1 i: LÜ2-22. — SEITZf Oscar J. F „ What Do These Stones Mean?, JBL, 79 :247-
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54. — SBLLEKS, Ovid R,f Sling stones of Biblicaí times, BA, 2:41-4. — TEEGMAJJ, Edward 
F.t The a tone hewn from lhe mountain, CBQ, 13^64-79 — TDOTv. 1, p 48-51 

R,L,A, 

Caónef). Veja n n.ü 256a. 

10 fãfeas) alimentar, engordar (somente em Pv 15,17 íí em 1 Rs 5.3). 

Termos Derivados 

10a DQK {'êbus) manjedoura. 

10b C13KÇ (mjnZãbüs) celeiro {somente em Jr 50,26). 

( ãb^biVôí). Veja o nl° 217a. 

11 pllí I. Aceita como raiz de: 11a (ãbãq)pó. 

11b (abãqâ) pó. Ocorre apenas em Cantarea 3.6 na expressão 'abqat 

rôqél, "pós aramáticos do mercador", 

12 {'ãbaq) IIn lutar. Ocorre apenas no nifal (Gn 32.25, 26}, 

13 ('br). Aceita como raiz d e ; 
13a f f l N í'êber), rrqrç ( eòrd) pinhão. 

13b Cãbar)voar. 

13c tTDfc (:ãbir) forte. 

13d tTZK ('abbir) poderoso. 

"êberT "ebrá, Pena ou asa. Estes substantivos não provavelmente derivados da mesmíi 
raiz. Um verbo de nominativo, 'âbar, "elevar-se" ou "flutuar", aparece somente em Jo 
39.2G, 

O adjetivo 'abbir, "poderoso", "forte" ou "corajoso51, provavelmente é também derivado 
desta raiz. 

"abir. Poderoso, O Poderoso de. Este termo ocorre somente em passagens poéticas. A 
primeira é a da bênção de Jacó sobre o seu filho José (Gn 49-24) A terceira linha métrica 
do versículo, que contém a palavra, possui a expressão "as mãos do Poderoso" que possui 
um paralelo fia linha anterior na expressão "as mãos foram fortalecidas1'. A linha seguinte 
traz "a pedra de Israel", o que está em paralelo com "o Poderoso de Jacó". A palavra 
'pedra" c 'eben, cujo som é semelhante a 'ãbir, "O Poderoso", e enfatiza ainda mais a 
sua força. 

As duas ocorrência da palavra 'ãbir no salmo 132 (w. 2, 5) têm como paralelo o 
nome divino YHWH. Tal fato também é verdadeiro nas três ocorrências de Isaias (1.24; 

10 
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49.24; GO. 16). Vale a pena notar a distribuição do termo por todo o livro, freqüentemente 
separado em três autores pelos críticos, 

O substantivo 'ãbir, usado como substituto para divindade, pode ser comparado com 
pahad, o Temor " de 1 saque (q.v., Gn 31.42, 53). Esta palavra, 'Temor", também é tida 
por alguns como substituto de divindade usado especialmente nos tempos patriarcais. E 
possível traduzido também por "parente". (ALBRIGHT, FSAC, p. 248; DAEIOOD, Psahns% 
In: aü , p. 81). 

É inegável o fato de que 'ãbir tem relação com o termo acadiano abãru, "ser forte". 
Já a conexão com o termo u gari tico 'br, "tou ro ou 'bufa lo de corcunda", não é tão certa, 
Apesar disso, como no hebraico, pode ser um elemento em um nome divino no ugantico. 
A forma ugarítica ibrd pode significar "o Poderoso de Hadd", 

'abbir. Cavalo, garanhãot toam, o boi Àpis, li der, poderoso, forte, valente, 
corajoso, teimoso. Veja 'ãbir no que diz respeito aos derivados e aos cognatos em outras 
línguas semíticas. Àquela lista deve ser acrescentado um novo cügnato egípcio que, a 
partir do hieróglifo, significa com certeza "garanhão \ 

A palavra é usada para denotar força ou liderança d:- um homem : 1 Sm 21.8; Jo 24.22; 
34.20; Jr 46.15; Lm 1.15), dureza de coração (SI 7G.5 : Is 46.12, anjos (SI 78.25), touros 
(SI 22.12; 50.13; 68.30; Is 34.7; Jr 50,11) e cavalos (Jz 5.22; Jr - 16; 47.3). Alguns destes 
dois últimos grupos podem ser intercambiadoe. Isaías 10.13 pode ser lido como "homem 
forte", "touro" ou "Ápis", o nome do touro sagrado do Egito. 

Bibliografia: Al/r, A , The God of the fathers. In: Essays or OT Histoty and Reügion 
(trad. R, A. Wilson), Blackwell 1966, p. £5 e ss. — TDOT, v. 1, p 42-3. THAT, v l t p. 25-
6. 

R.L.A. 

C~12N (3abrãhãm). Veja o n.n 4b. 

14 Cabrêk). Sentido incerto (SPEISER, GeüeííS, na ah. ;rr-.â-.\z "atenção1'!), 

15 "ZR ('gd). Aceita como raiz de: 
15a rn;K Câguddâ) fita. 

16 r i ] » í egôz) nozes (somente em Ct G l l ) . 

rrrzx {'ãgõrâ). Veja o n.1" 23a, 

17 Cgl). Aceita como raiz de: 
17a ( 'êgel) gota (somente em Jó 38.28). 

18 OK ( 'gm). Aceita como raiz de: 

18a LTK ( 'ãgam) tanque agitado 

18b CJK Cãgêm) triste (somente em Is 19.10). 

11 
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1 9 p í ^ t {'agmõn),)"^ (agmôn)Junco. 

20 ];tí ('gn). Aceita como raiz de: 
20 a C 'aggãri tigela. 

Uma 'aggãn é provaveímente uma tigela funda, com duas al^as, baseada sobre um 
aro, Esta palavra ocorre apenas três vezes. 

Em Èx 24.fi Moisés pega o sangue dos animais cm 'aggãnôt. Ele imergia um feixe de 
hissopo no sangue a fim de aspergir o povo. Em Xsafas 22.24 'agganôt aparecem como 
utensílios de casa que podiam ser pendurados em pregos. A pai avia aparece em assino 
agan(n)i*i "tigela"', e em ugarítico (HONEYMAN, A. H,, Os vasos de cerâmica do Antigo 
Testamento, Pafesóine Explorati.on Fund, 1939, p. 78-9), 

21 íMK (°gp), Aceita como raiz de: 
21a Vãgap) tropa, exército (semente em Ez 12.14; 17.21; 38.6, 9, 22; 39.4). 

22 ('âgar) I, reunir (alimento, Pv 6S; Dt 28.39; Pv 10.5), 

23 ( fgr) II. Aceita como raiz de; 
23a H1llíK ("ãgôrâ) pagamen to (1 Sm 2.3 6) 

23b trrBK ('iggeret) carta 

iggeret, Carta. Esta palavra significa Fícarta" (real e geral). Pode ser uma palavra 
emprestada do acadiano, egirtttf igirtu, similar à palavra hebraica em uso, referindo-se 
a documentos legais tais como contratos (talvez esteja relacionada com o termo persa 
angira, angara {KÜBÊRT, R, Orientalia 14:478-791). Assim 'iggeret pode ser uma carta 
escrita em uma tábua de argila. O aramako da Bíblia atesta o termo 'iggerâ, "carta11, No 
livro de Ester 'iggeret é usada como sinônimo de $epert a palavra hebraica comum para 
"carta" {cf. Et 9.20, 26). Outro sinônimo é a palavra persa emprestada nishftpart. 'iggeret 
aparece dez vezes em passagens posteriores que possuem relações históricas com a 
Babilônia e a Assíria. 

Esta 'iggeret poderia ser aberta ou fechada (Ne 6.5), Se estamos certos em estabelecer 
uma equivalência entre 'iggeret com o termo acadiano egirtu /igirtu, então ele se refere 
â antiga pratica de escrever o texto completo em uma tábua de argila e ao ato de cobrir 
a tábua com um envelope de argila na qual um resumo do conteúdo estava escrito. 
Finalmente, o envelope era devidamente selado. 

Bibliografia; CAD, 4, 45, "egirtu". T j . J . C , 

('ãgartal). Veja o n.D 380a. 

PpJK (fc^rtg»), Veja o mD 385a, 

-tf t'iã£). Veja o n.D3Sd. 
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•24 Cãdab} afligir. Ocorre apenas no hifil (1 Sm 2.33). 

( ed.ôm). Veja o n," 2Be. 

í P Í f e ('ãdÔmiX Veja o n.a 26E 

C 'ãdôn). Veja o n." 27b. 

('nctáÉr). Veja o n.° 23b. 

25 CTlH (tíírí) I, Aceita como raiz de: 
25a tDlK ( 'ãdãm) homem, espécie humimar Adão, 

25b triÇ7Ç ('Jc/ííni.â) so/o, /erra 

j i d a m . Homem, espécie humana: humano. a lguém; A d ã o ( o p r i m i ™ ftomcmj. 
Embora a etimologia de 'ãrfãm não possa ser explicada com certeza (cf. TDOT, v. 1, p. 78), 
^ l a v r a esÉá provavelmente relacionada com r, •.••• r avermelhada da pele humana (tf. 

F., 'ãdãm TDOT, v, 1, p. 78-9), Esta palavra se liga com o fato de o homem ter sido 
a imagem de Deus, a coroa do criação, Deve ser distingui d a de Ish fhomem em 

:raste com mulher, ou distinto por sua &ascul#dade . 'ênõsh homem na qualidade 
fraco e vulnerável), geber (homem na condição de poderoso e nobre) e de m*tim, O 

z ugarítteo adm normalmente significa upovor e t em como : >a -«leio l'im. É também 
JO no título ab adm "pai da espécie humana , udâm apatece unicamente no 
uto singular em suas 562 ocorrências. 

'ãdãm também é usado para se referir ao homem genérico com • imagem de Deus e 
ia da criação, sendo também um nome pessoal POP isso esta ê a palavra usada quase 
;pre em Gênesis 1—3, (Em textos bíblicos posteriores é difícil distingui-la de 'ísh 
ir.rr: ao significado.) No início de Gênesis o homem é distinto do restante ria criação 

rseguintes razões: ele foi criado por deliberação divina especial e solene (Gn 1 26) 
:ação foi um ato imediato de Deus; foi criado segundo o protótipo divino; foi criado 

• dois elementos distintos (Gn 2.7): foi colocado em posição de exaltação (Gn 1.28); o 
•o para com ele era ainda de uma posição superior (no sentido de posição 
cate e completa). Por esta razão, o homem (na qualidade de *âdüm) é a coroa da 
Gênesis 1 apresenta 'ãdãm como alvo da criação, da qual ele é vice-regente, 
a o capítulo 2 mostra como a criação foi ©rmada como o cenário da atividade do 
í.e., foi formada em função de 'ãdãm. Nos primeiros três capítulos de Gênesis 

trocadilho com as palavras homem, espécie humana e o primeiro homem, "Adão* 
conota o homem à imagem de Deus nos seguintes aspectos: alma ou espírito 
l io a simplicidade, a espiritualidade, a invisihilidade e a imortalidade essenciais 

L . capacidades ou faculdades físicas [o intelecto e a vontade juntamente com as 
fimçoes), integridade intelectual e moraE (conhecimento, justiça c santidade 

ascorpo (como órgão apropriado da alma que compartilha de sua imortalidade 
m e i o pelo qual o homem exerce o sen domínio) e domínio sobre a criação inferior. 

kragBm de Deus no homem tem sido objeto de muita discussão Kognell, Wildberger 
relacionam com o domínio do homem sobre o mundo não-humano. Humbert 

ir aumentam que indica a forma externa do homem, o que parece inadequado 
d a declaração repetida da espiritualidade de Deus firunner, Kierkegaard e 

pensam que se refere ao relacionamento excepcional com Deus, F. Horst 
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declara que o homem é uma criatura que "ouve a palavra de Deus, fala com Deus em 
oração e obedece-lhe em serviço" (rã Oi", v. 1, p.85), Em contraste com estas abordagens um 
pouco neo-ortodoxas, a imagem de Deus, no sentido estrito, refere-se ao homem como 
criatura racional e moral (cf- Dt 4.10-12). Ê significativo o fato de que as primeiras 
palavras de Deus ao homem são tanto um mandamento como uma proibição (Gn 2.16, 17), 
somente o homem é responsável por sua decisão, somente ele determina o seu destino por 
meio fie uma escolha volitiva e apenas ele é julgado como justo ou pecador pela lei de 
Deus. Uma teologia bíblica mais antiga sustenta que assemelha nça divina refere-se antes 
ã dignidade total do homem em virtude da qua3 a natureza humana é nitidamente 
distinta da natureza dos animais; o homem, como ser livre, está acima da natureza, e foi 
criado para manter comunhão com Deus c para ser seu representante na terra" (OKIILEK, 

G, F., Oíd testament theology). Páyne observa que "ostermos 'imagem1 e 'semelhança1 Í...J 
são usados iiitercamíiiavelmente.! -1 Assim, a imagem tem a conotação de 'liberdade' e 
'bem-aventurança:, como também reílete no homem a soberania cósmica, ética e 
beneíicente do próprio Testador. [,„] A imagem divina, portanto, implica todos os vários 
aspectos da glória e da honra divinas refletidas. [...] Pode ser definida, em suma, como a 
totalidade das capacidades humanas superiores que o distinguem da criação irracional" 
(PTQT, p. 227), O livro apócrifo de Eclesiástico assim se refere ã criaç&o do homem; ele 
"criou-ns à sua imagem, A toda cEirne inspirou o temor do homem, para que ele domine 
feras e pássaros. Dotou-os de língua, olhos, orelhas e lhes deu um coração para pensar. 
Encheu-os de ciência e inteligência e mostrou-lhes o bem c o mal [.. j Eíes louvarão o seu 
santo nome, narrando a grandeza de suas obras", (Sr 17-3-10), 

Mesmo depois da queda 'ãdãm é usado para se referir ao homem\ A imagem de Deus 
ainda é a distinção fundamental. Por isso. o homicídio é um crime contra a imagem de 
Deus {Gn 9.6). Apesar disso, a queda tornou inferior a posição do homem diante de Deus 
(Gn 6,5, G; SJZl), interrompeu sua comunhão com Deus e trouxe a maldição da morte 
sobre ele de modo que não cumpriu sua exaltação planejada para o homem. Tal parte da 
imagem divina que consistia em conhecimento, justiça e santidade verdadeiros foi 
destruída. Somente em Cristo e por meio dele, o novo Adão (Rm 5,12-21), é que a 
promessa divina originai pode ser concretizada. 

hãdãmâ- Tcrra^ solo, chão. Algumas traduções têm dificuldade de decidir qual a opção 
adequada em português Originariamente. a palavra tinha o sentido de solo vermelho 
arável. A partir dai veio a denotar qualquer solo cultivado ou eultivávei e propriedade 
[ ural, ou só um dos dois. As vezes o termo aproxima-se do sentido de *terra natal" (veja 
especialmente Jn 4.2), ainda que provavelmente não em sentido política (embora haja 
casos como os de Is 14.2; 19.17 e especialmente a expressão quase exclusiva de Ezequiel, 
"terra de Israel", et ai). Ainda é possível comparar e fazer distinção entre erets, "terra", 
t> Vipar, "terra seca, põIJ. Vaie também contrastar hçlqâ, "porção, campo", yabbãshâ, 
"terra seca, solo árido", e sãdeh, ''campo, terra, campo aberto", adãnia ocorre 224 vezes 
no AT. 

A Bíblia estabelece um forte relacionamento entre o homem ('ãdãm.) e a terra 
Cãdrnnâ). Para que isto se torne claro para o leitor, passaremos a traáeliterar as 
palavras no texto a seguir. No princípio, Deus fez 'údãtn da \idãmâ para lavrar a 
'ãdãmâ (Gn 3.23, para gerar vida?). A 'ãdãmú era possessão de Deus e estava sob seu 
cuidado (Gn 2.6). Assim: o primeirn] 'ãddm (o homem, Adão) e sua família deveriam agir 
como servos de Deus, obedecendo-ihe em manter o relacionamento verti ca] e horizontal 

14 



26 DTK ( 'dm) 

i i vm amante criada e planejado. Enquanto esta condição foi preservada Deus fez que a 
íáãr-ã desse os seus frutos (bênção) a 1ãdãm. 

[Então veio o pecado. A unidade adãm (Adão e Eva; veja também Rm 5.1.2) violou a 
^sirutura criada. A fãdãniâ, daí em diante, produziu espinhos e cardos em vez de 

ijpíff livremente (Gn 3.17), Visto que ãdãm provocou o rompimento do estado 
paradisíaco de produção de vida. foi expulso da 'ãdãmã paradisíaca e recebeu a sentença 
k volta à adãmà (Gn 3.19). Ele foi levado à terra em vez.de a terra ter sido dada a ele. 

deveria descer ao invés de subir. Sua vida moveu-se em direção ã morte ao invés de 
•hnseguir em direção à vida. Contudo, o Criador, por sua graça, não destruiu adãm 
asurpíetamente. Ele prometeu suscitar a partir de 'ddãm alguém que traria vida (Gn 

.Como sinal de tal promessa o Criador fez que a 'ãdamâ desse o seu fruto (benção) 
J»ra 'ódâni (observe a maldição sobre Caim, Gn 4.12, 14, onde a 'ádarnâ não daria 

sua força a ele). Por causa da desobediência 'ãdãm recebeu uma maldição da 
•idêmá em vez de receber vida. Assim, vemos que 'ãdãm—'fclamâ estão 
profundamente envolvidos no modelo criação—queda redenção, 

Este modelo é repetido por todo o AT, Depois do dilúvio Deus disse que nunca mais 
air = :diçoaria a 'ãdãmá por causa de adãm (Gn 8.21). Fez nova aliança (criação) com 
Not .Gn 9.1-17), que se tornou o pai de 'ãdãnt (visto que apenas Noé e sua família 
• l a v a m na arca, Gn 7.7). Noé tornou-se lavrador da 'âdãmâ (Gn 9.20), e Deus abençoou 
3S ieus esforços. Todavia, Noé pecou. Em Abraão, a promessa (redenção) dada por Deus 

meio de Noé e Sem aparece na forma de Paraíso readquirido, a terra prometida 
E f&nâ, Gn 28.14, 15). 

Na legislação mosaica Deus dá ou tira a 'âdãtna de acordo com a obediência de seu 
p.: VÜ : Lv 20,24). A frutificação da terra depende da obediência do povo (Dt 11.17). Salomão 
Étpete este modelo de criação—queda—rede ação em torno de ãdãm—'ãdãmâ (1 Rs 
- 34, 40). Este ciclo governa a história de Israel (1 Rs 13.34; 14,15; 2 Rs 21.8; 25.21). 
^íeemias reconhece o mesmo modelo teológico (Ne 10.37[38]). 

No encha ton Deus transformará a condição interna de 'ãdãm (restauração completa 
1 i imagem divina) de modo que elimine a possibilidade de queda e assegure a posse 
eterna da 'ãdãmá, que dará O seu fruto livremente (Ez 36.25-30; cf. Jr 31.33, 34; 2 Co 
5 17: Hb 8.8-12) — a volta ao Jardim do Éden (Ez 36.35). 

Bibliografia: AS5EUN, Davi d Tobin, The notion of dominion in Genesis 1-3, CBQ, 
177-94 — RLGOM . Alfned, Human rights in Israel s thought, lnterp7 3 :422-32. — 

DEFRATKR, J.t Individue etsociété dans la religion de fáncien Testament, Bib, 33 :324-55, 
Wm-7%. ÜOEHER, Ludwig, Hebrew Mant Abingdon, 1957, — MAY, Herbert G-, 
fadividual responsibility and retribut.ion, HUCAT 32:107-20. — ÜEHLEJK, G. fc\t Old 
7^:ament theology, Eunk & Wagnali, 1883, p. 146-47, — PAYNE, J. Barton, Theology of 
i te Oider Testament, p. 221-31. — PüRTER, J, R., The legai aspects of the concept of 

2nrporate personaiity" in tbe Oíd Testament, vr, 15:361-80. — KlCIiARDSON, TWB, p. 14-
i — TtlOMAS, D. W.t ed,, Archaeology and Old Testamentstudy, Oxford, Clarendon, 1967, 
- WfilGHTj J Stãfíbrd, Man in the process of time, Eerdmans, 1956, - TDOT, v. 1, p. 75-

, èi8-&8. — THAT, v. 1, p, 41 56, 57-9. 
L.J,C. 

('dm) 11. Aceita timio raií de: 
26a fC^W ( ãdõm), bltíí ('ãdêm) ser vermelho. 
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26b Ĝ W ('ãdõrn) vermeIho. 
26c C^K {'õdem) cornalina. 

noíní t/c fempera 

26e fCilÇ Edom. 

26f f ^ n f e Cdífomí) eí/omíto, 

2Gg ('VEdtítoídtíâm) tiuírmeíAadci. 

26h 'JlQlÇ ('admôni) vermelho, rosado. 

admn, fãdém. Ser vermelho 0 termo ugarítico adm refore-se ao ato de usar ruge 
por parte da nobreza após o banho. Observe também a antiga palavra acãdica 'adãmu, 
"vermelho escuro", usada como vestimenta, o flcadiano adãmatit^ "solo vermelho escuro"! 
e adamu, sangue vermelho", e o aram ai co 'údnm, como sangue. O termo bíblico 
descreve a cor da pele (como coral, Lm 4.7), escudos de guerra (correlato de escarlate, Na 
2,3[41), vinho fermentado (Pv 23.3 M, pecado (ís 1.18) e as cortinas do taberaáculo (Ex 
25.5). A forma verbal ocorre dez vezes. 

cdôm, Edom, edomita. Este nome foi dado a Esaií, que preferiu um guisado vermelho 
à sua pnmogenitura (Gn 25.30; 36,1). Ele é descrito como "ruivo", 'addereU na ocasião 
do nascimento (Gn 25,25). Os seus descendentes foram identificados ou pelos nomes dele 
(Edom, Gn 36.9, ou Esaú, Jr 49.8, 10) ou por Seir, a montanha onde ele se estabeleceu 
U:f, £ Cr 20.22, 23). Os edomitafl assimilaram alguns dos povos estabelecidos na terra 
assim que chegaram (Dt 2^2 f hótír q.v ), Na Bíblia, a região adquiriu o nome dos seus 
habitantes edomitas, Esta palavra ocorre 98 vezes. 

A história de Edom é um cumprimento das declarações de Deus. Em Gn 27.27-29, 39, 
40, Isaque profe ti carne nte abençoa Jacõ e Esaú Esaú deveria habitar em um local 
desolado (cf. GLUECK, N . Transjordan., In: THOMAS , D. W . , ed., Archaeology and. Old 
Testament stu.dy, p. 429-53), viver pela espada, e servir a seu irmão. Depois disso, ele 
haveria de agitar-se c lançar fora o jugo de Jaco. A reação imediata de Esaú foi de 
hostilidade. 

Israe] não deveria forçar o caminho para a terra prometida, passando por Edom [Nm 
20.14), nem deveria desprezar o seu irmão (DL 23.7-8). Quando Deus de fato os conduziu 
e os fez passar pelas fronteiras da terra, ele protegeu cuidadosamente os direitos dos 
edomitas, a quem elo havia dado a região (Dt 1.4, 5). Apesar disso, os edomitas agiram 
de forma pouco "fraternal", unindo-se para expulsar Israel. Quando Ualaâo, o profeta, foi 
convocado por Balaque, reiterou a supremacia de Jaco, afirmando a futura subjugação 
deles e a possessão de Edom (Nm 24.18). A história de Israel atesta as repetidas vezes em 
que Edom foi subjugado, bem como as suas rebeliões. Tão amarga foi a hostilidade 
edomita para com Mace" que eles se regozijaram quando seu irmão foi destruído e levado 
cativo pelos babilônios (SI 137,7). Eles alegremente reuniram-se no combate (Am 1,6, 9, 
11) atacando Israel com violência. Com desprezo, apropriaram-se da terra de Jara (Ez 
36.5). Os profetas reafirmaram a ordem de Deus. Edom deveria ser punido pelas mãos dos 
babilônios e subjugado por Israel (ís 11.14- Jr 27.3-6, Ob 1.1-21), 

Tal era e deveria ser o padrão da história de Edom, para que o Senhor fosse gbrificado 
fora dos limites de Israel (Ml 1.5). Que ilustração ciara da eleição divina: "Amei a Jacó 
e aborreci a Esaú" (Rm 9.13). 
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i dòmi , Edomita. liste adjetivo é o gentílico de 'údôrri. Ocorre 11 vezes no AT. 
Bibliografia; WOÜDSTRA, M. II., Edom and Israel in ftzequiel, Caluin Theological 

*mal, 3:21-5. 
L.J.C. 

("ãdamiddãtn). Veja o n." 26g. 
('admont)> Veja o ri .1 2fih. 

27 p » {'dn). Aceita como raiz de; 

2Ta ( eden) pedestal. 

_7b tplÇj {'ãdôn) senhor. 

eden, Pedestal, base. O 'éden era uma base na qual pinos eram colocados a fim de 
•àtentar as firmes tábuas e coíunas. A palavra aparece 54 vezes, sendo que, com exceção 
-- J Jis ocorrências, todas as outras aparecem na legislação mosaica quando se fala do 
pBerftàculo. A palavra enfatiza solidez, pois procede de uma raiz cujo significado é "ser 

to*, 
Estas bases deveriam ser feitas de vários metais dependendo de suas localizações no 

ncuhi. A preocupação de Deus com tais cie telhes relativos à adoração éuni principio 
r.-i: pode ser ignorado. O equipamento e o ritual relacionados com a adoração no AT 
era dc pouca importância. Cada detalhe foi prescrito por Deus, e aqueles que queriam 
lá-io eram obrigados a mostrar obediênem. Todavia, tião é verdade que a atenção a 

externos em detrimento da disposição espiritual interna adequada agradasse a 
veja também *anA> "aflito, oprimido, humilde", Dt 6—11). 

Jó 
empreg4 esta palavra para descrever a atividade criadora de Deus (38.fi). Rs te 
corresponde a "pedra angular". Assim, comparando-se a si mesmo com um 

Deus mostra que eie é aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, 
pedra angular da criação e providenciou a segurança da criação, 

Senhor, SENHOR, mestre, dono. Não existem dúvidas sobre o significado desta 
O termo ugarítico 'adn significa "senhor'' ou "pai", e o acadiano adannu tem 

semelhante: "poderoso". 
..-. ibrma simples, sem sufixo* ou quando acompanhada de sinais de pontuação 

'ãdóni ou rãdõna(y}, usados como sufixos da primeira pessoa do singular 
ou ainda com outros sufixos pronominais, 'ãdôn refere-se normalmente a homens. 

|mn a :ermo para se referir a seu marido (Gn 18 12); L6 usou-o quando se dirigiu 
*|ãsitame£ angelicais (Gn 19,2}, O servo de Abraão chamou repetidamente o seu 

por meio desta palavra em Gênesis 24. O faraó do Egito era chamado por este 
- 1 . bem como José. o seu "vizirM (Gn 42.10). Rute fez uso do termo falando 
antes que se casassem (Rt 2.13). Ana dirigiu-se ao sacerdote Eli com esta 

f l Sm Os servos de tiaui chamaram-no também por este tíluío (1 Sm 16,16). 
modo, oficiais inferiores ao rei, tal como Joabe, eram chamados assim (2 Sm 
1 Rs L6.24 encontramos a expressão singular "St^mer, 'dono' do monte 

O profeta Elias também tevê o título de "senhor" (1 Rs 18.7). 
disso, hã numerosas passagens, particularmente nos Salmos, onde tais formas. 
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que são as únicas aplicadas aos homens, referem-se a Deus. Êxodo 34.23 combina tLr> 
Senhor, YHWH, o Deus de TsraeF {hã'ãdõn yhwh 'elõhê yi.srã'cl). Deu toro no mio 
10.17 u ti lixa tanto o singular quanto o plural na construção "Senhor dos Senhores" 
('ãdõnê hã'ãdõTiím\ cf. SI 136.3), Em Salmos 8.1(2], Deus tem o título "YHWH, nosso 
Senhor" {yhwh 'ãdõiiênâ). O Messias também tem este título em Salmos 11 D.1, 

Vários nomes de pessoas incluem o elemento 'dd&nt: Adoni-Bezequc {Jz 1.5); Adoni-
2edeque (Js 10.1); Adonías (três homens diferentes, 1 Rs 1.8; 2 Cr 17.8; Ne 10.17); 
Adonicão (Ed 2.13) e Adonirão [ 1 Rs 4.6). 

Quando 'ãdòn aparece na forma plural especial, com um sufixo pronominal da 
primeira pessoa do singular comum ( 'õdõnãfyj), sempre .se refere a Deus. A palavra 
apareça dsflta forma mais de 300 vezes, principalmente nos Salmos, em Lamentações e 
nos profetas posteriores. Assim como 'êlõbtm (Deus) é plural em hebraico, também esta 
palavra pode igualmente ser considerada um plural intensivo ou um plural de majestade. 
O sufixo só é traduzido raramente [cf. Gn 18.3; Is 21.3; SI 16.2). 

Para evitar o risco de tomar o nome de Dèufl (vi JWT-0 em vao, os judeus mais religiosos 
começaram a substituir o nome próprio em si pela palavra 'ddõnã(y). Embora os 
massoretas tenham deixado as quatro consoantes originais no texto, eles acrescentaram 
as vogais ê (no lugar de a, por outras razões) e ã para recordar ao leitor a pronunciar 
'ãdânã(y) sem levar em conta as consoantes, Isto acontece mais de fiGDO vezes na Bíblia 
Hebraica. A maioria das traduções usa letras maiúsculas para escrever o títuJo "SENSOR". 
Algumas exceções são a Bíblia na Traduçao Brasileira que usava ^ Jeová", a Bíblia de 
Jerusalém que tem Iahweh c a Bíblia Pastoral que traz Javé O que foi provocado pela 
cautela dos judeus é semelhante ao nosso costume de dizer "por exemplo'1 quando lemos 
a abreviatura '"e.g.". Posteriormente as judeus substituíram o nome divino por outras 
palavras como "o nome", "o bendito11 ou "o céu" (cf. Mc 14.61, 62j. 

Nas passagens onde cídOnáCy) yhwh ocorre, yhwh recebe a pontuação voeãlica de 
'(Uühlm, e as traduções em português apresentam "SENHOR DEUS" íe.g,y Am 7.1). 

Bibliografia: ZJMMERMAA", F., EL and Adonai, VTT 12:190-5. — RICHARDSON, TWB, 
p. 130. — TDS'T, v, 3, p. 1G58-S6, — TDOT, v . 1, p. [59-72, — TJ3AT, v, 1, p. 31-7. 

R.L.A, 

28 Cãdar) ser majestoso (orurre duas vezes no nifal e uma vez no hifil). 

Termos Derivados 

2Sa "Hí?. {'eder) glória, magnificência; manto, capa. 
2fib ( 'addir) majestoso 
2Be tí"n™15 ("adderet) glória, capa. 

Basicamente, esta raiz tem a conotação daqui to que é superior a alguma outra coisa, 
e que, por conseguinte, é majestoso, Por causa do uso verbal pouco freqüente no hebraico 
e a sua ocorrência em passagens predominantemente poéticas, 'ãdar pode ser um 
empréstimo do ramo iiortírCaiianeu. O fenicio confirma 'õxí.or como verbo (^scr 
poderoso'" i, no piei, ^engrandecer", adjetivo ("grande", "poderoso1^) e substantivo t"nobre, 
de classe superior"). Xo ugaritico 'dr significa classe alta ou poderoso. Como adjetivo o 
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termo se refere ao material do qual o arco de Aqhat foi feito (2 Aqht 6.20-23). O 
substantivo 'eder deveria ser diferenciado de horím, "nobres", e sarím, "príncipes". Como 
adjetivo 'addír deveria .ser comparado a palavras corno 'âmíts, gõ'ônt 'ayil et cd. A 
raiz ocorre 46 veies no AT. 

Esta raiz é freqüentemente usada para se referir a Deus. Moisés canta que Deus 
mostrou ser poderoso em santidade por libertar o povo do Egito (Êx 15.10). Aqui a idéia 
de poder superior é estabelecida {cf. v. 6}. O seu poder demonstrado sobre o Egito tornou 
sua majestade conhecida e temida pelos filisteus (1 Sm 4,3). Embora o pecado dos 
israelitas tenha causado derrotas esporádicas, a soberania do Deus eterno derrotou 
aqueles reis, um após o outro, que clamavam superioridade temporária (SI 136.18), O 
nome de Deus é aclamado como glorioso sobre todos em poder e majestade (SI 8.112]). Seu 
senhorio exclusivo (poder) sobre as ondas do mar (SI 93.4) e sobre as montanhas (SI 
7 6 * 4 é corretamente expresso por "áçtor. 

Não somente Deus e exaltado, como também ele, de modo soberano, exalta outras 
coisas, e.g. a sua lei 0s 42.21), cuja majestade Deus vindicará, Deus levantou Israel e o 
loefcm de majestade, Ezequicl utiliza as figuras de uma vinha e de uma árvore para 
ie^crever como Deus poda e exalta Israel conforme a sua vontade (Ez 17.8, 23; cf. Zc 
11-3), 

'addír. Poderoso, majestoso, nobre, principal^ grandiosa. Quando usado como 
sob.-rantivo, 'addír é paralelo a "poderosos" (Jz 5.13), "príncipes" (Jr 30.21), e está entre 
*i^pitães" e "governadores" (2 Cr 23,20) como os líderes do Israel pós-exílico. No versículo 
jtLÊcil do Salmos 16.3 o termo parece se referir aos santos, No eschaton o Messias é 
ies rito como aquele que reinará sobre Israel (Jr 30.21) como o 'addir. Este nao será 
«e^m além do próprio Jeová (Is 33.21). 

• É l e r e t . Manto, capa, majestade (substantivo); nobre} majestoso (adj.). O 
Éibstantivo e o adjetivo são usados de modo intercambiável (Ez 17,8, 23; Zc 11.3), O 
= stantivo "manto" é, a princípio, surpreendente, contudo se refere a uma capa de alto 
c^szc Js 7.21) ou ao manto dos profetas, etc. (2 Rs 2.R). 

Bibliografia: AHLSTKOM, G.t OR, VT, 17:1-2. 
L.J.C. 

''ZHHK Cdd.arkôn) dárico. Este empréstimo persa deve ser provavelmente 
distinguido de dark?mÕntm, "draema11, n^ 453c, (cf. KB). 

"i? 'ãhêb) amar, gostar, apaixonar-se, ser amável. 

Termos Derivados 

_: = (dhab) amor. 
( ohab) amor. 

{'vkãbâ) amor. 
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I Já uma pequena variação no sentido básico deste verbo, A variabilidade do sentido 
vai desde o amor infinito de Deus por seu povo até os apetites carnais de um gtütao 
preguiçoso. 

O verbo aparece em todos os modos do qal além do particípio do nifal e do piei. As 16 
formas do piei não são intensivas, mas referem-se normalmente a "amantes" ilícitos. Os 
profetas Jeremias (22.20, 22; 30,14), Ezequiel (16.36; 23.5 et ai.) e Oséias (2.5-13) usam 
a palavra para falar das relações adúlteras de Israel. Zacarias usa a palavra na passagem 
presumivelmente messiânica: "São as feridas com que fui; ferido na casa dos meus amigos 
(13.6), 

'aheb descreve freqüentemente o amor entre seres humanos. O amor do pai pelo filho 
é exemplificado pnr Abraão e Isaque (Gn 22,2) e por Israel e José (Gn 37.3), Um escravo 
poderia "amar" o seu senhor e desejar pertencer a ele pelo resto de sua vida (Êx 21.S), 
Esta é a palavra usada no mandamento "amareis ao teu próximo como a ti mesmo" íLv 
19.10). "Amar" o estrangeiro também é tarefa do fiel (D t 10.10). San são aparentemente 
disse a Dalila que a "amava" (Jz 14.16; 16.15). Rute "amava" Noemi, a sogra (Rt 4.15), 
Elcana ''amava" a esposa Ana (1 Sm 1.5) c Rebeca "amava" o filho Jacõ {Gn 25,23). O 
"arnoi^ de Hirão por Davi ilustra a fraternidade internacional ou a política de paz entre 
os dois (1 Rs 5.1). Observe que em nenhuma passagem é mencionado o amor dos filhos 
pelos pais, Em vea disso, eles devem honrá-los, reverenciá-los e obedecer-lhes. 

B possível amar coisas concretas ou abstratas. Isaque "amou" uma comida sahorosa 
(Gn 27,4); de outros se diz que "amaram" o azeite (Pv 21,17), a prata (Ec 5.9) e os 
presentes (Is 1.23). O salmista Ornava" os mandamentos de Deus (.SI 119,47), a lei (v. 97), 
os testemunhos (v. 119) e os preceitos (v. 159). Os homens podem "amar" o mal (SI 
52,3151), ou a morte (Pv 8-36), a vaidade (SI 4.2L3J), a maldição (SI 109.17) ou um falso 
juramento (Zc 8 17) Pur outro lado, eles podem "amar" o bem (Am. 5,15), a verdade e a 
paz {Zc 8.19), a salvação (SI 40.16[17J) e a sabedoria (Pv 29.3). 

Deus ordenou queo homem o "amasse" (Dt 6.5), Os salmos contém testemunhos da 
obediência a este mandamento (1161; 145.20). Por outro lado, Deus "ama7' os homens, 
especialmente o seu povo, Israel (Dt 4.37; Is43.4; MI 1.2). O Senhor também "ama" outras 
coisas, tais como as portas de Sião (SI 87.2)t a justiça e o juízo (SI 33.5) e o templo santo 
(Ml 2,11). Em algumas passagens o verbo introduz um infínitivo. Jeremias (14.10) acusou 
o povo de amar oato de "andar errantes", enquanto Tsaías culpou-os de amar o "dormi r" 
(56.10). O próprio verbo aparece às vezes no infmitívo, como em Josué 22.5 e em Isaías 
56.6. Pelo menos uma vez ocorre no gerúndio, "tempo de amar" (Ec 3,8). 

Os particípios quase sempre são traduzidos por "arnígo". É de 2 Crônicas 20.7 que vem 
a noção de que Abraão é o "amigo" de Deus. Conforme já observado, a palavra "amante 
que traduz o particípio piei, freqüentemente traz uma conotação depreciadora que implica 
em prostituição (Os £.7; 9,12; Ez 16-33, 36. 37; Jr 22.20, 22; 30 14; Lm 1.19; Zc 13.6,eíc,X 

'ahab. Amor, amável, amantes. Esta palavra é traduzida por amores (ARA) nas suas 
duaü únicas ocorrências (Os 8,9 e Pv 5.19) O trecho de Provérbios tem conotação positiva, 
"corça de amores*, Na passagem de Oséias, porém, a conotação é negativa, "mercou 
amores". 

'õhab. Amor. O termo é assim traduzido em Provérbios 7.18. A palavra tem o sentido 
de objeto de amor em Oséias 9.10, onde tem como correspondentes "vergonhosa idolatria" 
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e "RaaP- Aqui ela pode ser analisada como um ínfinitívó conatruto, Em sua única outra 
ocorrência (Pv 7,18), ohab tom também um sentido de ilícito 

"aliãbã. Amor. Típico rias abstrações no hebraico, este substantivo é feminino. Assim 
como os cognatos que compartilham da mesma raiz consonantal, o sentido do termo é 
"amor15. 

O substantivo 'ahãbâ descreve o ttmor do marido pela esposa, tal como no caso de 
Jacó por Raquel (Gn 29,20), O "amor" de Deus por seu povo é designado pela mesma 
palavra (Dt 7.8; 2 Cr 2.11 et ai). A afeição de donas por Davi também é 'ahãbâ f l Sm 
18.3; 20.17; cf 2 Sm 1.26}. 

'ahãbâ ocorre com freqüência na literatura sapiencial e umas poucas vezes nos 
profetas posteriores. Provérbios utiliza a palavra cm sua forma mais abstrata: "o amor 
cobre todas as transgressões" (10.12), "melhor é um prato de hortaliças onde há amor" 
(15.17; cf, Ec 9,1, ti), Naturalmente, o termo é usado em Cantares. E traduzido por "amor11 

cm vários versícuEos bem conhecidos. "Seu estandarte sobre mim é o amor" (2,4). 
Desfaleço de amor" (2.5; 5.8), "O amor é forte como a morte" (8.6), "As muitas águas não 

poderiam apagar o amor" (3.7). 
Versículos bem conhecidos nos livros proféticos também usam a palavra. "Com amor 

eterno eu te amei" (Jr 31.3). "Atraí-os [,,,] com laços de amor" (Os 11.4). "O que o SENHOR 
pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia" (Mq 6.8), iit. ;Yi amor de 
misericórdia" ( 'ahãbat hesed). 

Bibliografia. AUDET, Jean-Paul, Love and marriage in the Old Testament, Scripture, 
10:65-83, — M C C A R T H Y 1 Dennis J,, Notes on the love of God in Deuteronomy and the 
father-son relationship bctween Yahweh and Israel, ÇBQT 27 :144 -7 , — M O K A Y , J . W , , 

Man'á love Ter God in Deuteronomy and the fáther/teacher-son/pupil relationship, VT, 
22:426-35. — MORAN, William L., The ancient Near Eastern background uf the love of 
God in Deuteronomy, tntetp, 19:399-411. — TüRRANCE, T. F. The declrine of grace in the 
Old Testa me nt, SJT, 1:55-65, — m\T, v. 1, p, 2 1 - 3 5 ; v. 9, p, 124 -7 , 154-9, — TDOTT v. 1, 
D 9 9 - 1 1 7 . — TfíAT, v. 1, p. 6 0 - 7 2 , 

R.L.A, 

S0 nntt l'ãhãh) ah! ai! 

Esta interjeição é comum tanto no hebraico quanto no português; a tradução "ah" é 
itieamente uma transliteraçao. Em muitas passagens ela é usada juntamente com 

mOR Deus" (Js 7.7; Jz 6.22; Jr 1.6; 4,10; 14.13; 32,17; Ez 4.14; 9-8; 11.13; outras 
rências São Jz 11,35; 2 Rs 3,10; 6.5, 15; J1 1.15), 

Bibliografia: THAT, v. 1. p, 73. 
R,L.A. 

" s chi) onde (Os 13.10, 14). 
{j; a ha!) f, armar uma tenda. Verbo denominaiivu. 

Substantivo Primitivo 

" ft • 'ohel) tenda, habitação 



as ( 'ãkal) 

Termos Derivados 

32b tn1?™ ('ohõlâ) OoUL 

32c tra,l?n& ( 'ohlMbã) Oolibã. 

Este verbo ocorre no qal (Gn 13,12, 18) e no piei (ls 13.20), 

Tõhel. Habitação, lars fabernãculo, tenda. 
'õhel, substantivo masculino, ocorre 340 vezes e é usado para se referir à pele de 

animal e ao pêlo de cabra (Ct 1.5), à habitação de um povo nômade (Gn 4.20; 13.5; 18-16; 
25.27; etc.), aos pastores (Jr 6.3), às mulheres (Gn 31.33; Jz 4.17; cf. Is 54-2)> aos 
guerreiros (1 Sm 17.54; Jr 37.10; etc.) e ao gado (3 Cr 14,14). Também é usado para 
descrever a te]ida nupcial (2 Sm 16.22). 

À palavra 'õhel continuou a ser usada para uma habitação ou lar (1 Rs 8.66; 12,16; 
SI 91.10; Ji, 19.9), o que inclui o palácio de Davi (Is 16,5) muito tempo depois de os 
israelitas terem adotado moradias mais permanentes, 'õhel é usada de modo figurado 
para se referir ao povo de Edom (SI 83,7), Quedar (Sl 120.5; Ct 1.5), Judá (Jr 30.18), Cusã 
(Hb 3.7) e outros. A "tenda da filha de Sião" (Lm 2.4) é uma figura de Jerusalém. 

O iabÉJttiácutÒ era essencialmente uma tenda, composta de cortinas de tecido c duas 
cortinas de pele animai estendidas sobre uma estrutura de madeira (Èx 26,7, 14-15). E 
designada de 'tenda da congregação" í õhel mô'ed, Êx 33.7-11, etc.), como também de 
nenda do testemunho" Cchd 'idüt, Nm 9.15; 17.22, 23, efc.) 

"ohíilâ, "ohõlíbâ. Oolá, Oolibd. Ezequiel utiliza estes nomes simbólicos de Samaria 
e Jerusalém: Oofã ("tenda dela") e OoJibã ("minha tenda está nela", Ez 23.4, etc.). Os 
nomes Ooliabe Atenda do pai", Êx 31.6) e Oolibama ("tenda do lugar alto ", Gn 36.2, 41) 
procedem deste substantivo. 

Bibliografia: Bek -MOBDECAI, C. A., The tentofmeetingí Ex 33,7-11), JQR, 30:399-401. 
— G L Í F F O R D , R . J , The tent of El and the Israelite tent of meeting, ÇBQ} 33:221-7 — 

G U T L I . E B A U D , M. L. G.r The tent over the tabernacle, 31:90-6. — HÃRAK , Meiiahem, 
The nature of the 'ohel mofedb in pentateuchal sotirces, JSS, 5 50-65- — MOEGENSTEKN, 
Julian, The ark, the ephod, and the tent, HUCA, 17:153-265; 18:1-52. — , the tent of 
meeting, JAOS, 38:125-39. — TDOT, v. 1, p. 118-29. 

J.P.L. 

33 (hãhnl) II, clareart brilhar. Ocorre apenas uma vez: (no hifil), em Jó 25.5. 

34 Chi) 111. Aceita como raiz de: 
34 a ( ahãl) aloés 

nn^nw Cohõttbá) Veia o n.* 32c, 

35 ]Í*VTIS (ahÕrãn) Arão. Irmão mais velho de Moisés. Era íevita e tornou-se o 
primeiro sumo sacerdote. 
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A Bíblia regi st. ra que Arão foi Filho de Anrão (1 Cr 6.3). Arão era o porta-voz de 
Moisés* que se queixou a Deus de ser pesado de língua (Ex 4.10-14). 

AràO casou-se com Eliseba, filha de Aminadabe, irmã de Na asso m (Êx 6.23). Eles 
tiveram quatro filhos; Nadabe, Ahíú, Eleazar e Itamar. Os dois primeiros "ofereceram fogn 
estranho1, e morreram perto do tabernáculc (Lv 10,1-2; Nm 3,4). Os outros dois atuaram 
como sacerdotes sob a direção de Arão até que este morresse, e então Eleazar tornou-se 
o sumo sacerdote (Nm 20,26), 

Juntamente com Hur, Arão sustentou os braços de Moisés, que; sustentava a vara de 
Deus, durante a batalha contra Amaleque (Êx 17.12). 

De acordo com Êxodo 30, os deveres de Arão incluíam queimar o incenso aromáticn 
diariamente (v. 7), acender as lâmpadas todas as noites (v. S.! e fazer expiação anualmente 
(v, 10). Levítico 16 esboça mais responsabilidades- Ele deveria trazer certos sacrifícios 
para expiação quando entrasse n « santuário (v. 3). Vestia a túnica de linho sagrada, as 
calças dft linho, o cinto de linho e a mitra de linho (v, 4). Os demais procedimentos estão 
descritos nos versículos seguintes de Levítico 16. 

Arão foi o culpado pelo incidente do bezerro de ouro (Êx 32.35). Pode -se ouvir algo de 
insinceridade em seu protesto, fíEu o lancei (i.e., o ouro do povo) no fogo, e saiu este 
bezerro" (Êx 32.24). 

Arão sobreviveu durante a maior pai-te da jornada pelo deserto e morreu com a idade 
de 123 anos (Nm 33.39). Moisés e Eleazar testemunharam a sua morte no Monte Hor 
(Nm 20.25-29). 

O nome de Arão aparece apenas poucas vezes nos livros históricos, Uma vefc nos 
profetas (Mq 6.4) e apenas oito vezes nos Salmos. A mais conhecida é a passagem do SI 
133,1, 2 (cf. Êx 30.25, 30): 

Oh! romtt é bom e agradável 
viverem unidos os irmãos-
É como o óleo precioso a obre a cabeça, 
o qual desce para a barba, 
a barba de Arão, 
e desce para a gola de suas vestes. 

Evi d ente mente, era o óleo e não a barba que descia para a gola de suas vestes. 
No NT, Lucas (1.0) registra que Tsabei descende de Arão, Estêvão refere-se ao pecado 

je idolatria relevante de Arão no sermão registrado em Atos 7.40. Naturalmente, 
referencias a Arão aparecem em Hebreus (5.4; 7.11; 9.4). Nesta epístola, que enfatiza a 
superioridade de Cristo em relação a várias outras instituições divinas e personagens do 
AT (anjos, Moisés, o sacerdócio). Cristo 6 superior a Arão. Jesus, o filho de Deus, é 
chamado de o grande sumo sacerdote (4.14), que, ainda que pessoalmente sem pecado, é 
tocado pelos sentimentos das nossas enfermidades (.4.15). Conforme se desenvolve o 
argumento, o apóstolo assevera que Cristo pertence à descendência de Melquisedeque, um 
sacerdote-rei pré-levítico (Hb 7,11). Em todo o capítulo 9 da epístola aos Tlebreus, o autor 
enfatiza a superioridade da obra de Cristo e seu ministério permanente: "Quando, porém, 
veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito 
E&bernãculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, nào por meio de sangue de 

23 



36 1K ( o) 

hodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo doa Santos, uma vez 
por todas, tendo obtido eterna redenção" íw . 11, 12). 

R.L,A, 

36 "iSS ('ô) ou, se, por outro lado, também, e, então, 
O co gn ato ugarítico é 'u e o acadiano é 'd. 
Esta conjunção aparece quase 300 vezes na Bíblia Hebraica. Três quartos destas 

ocorrências estão nos livros de Moisés, particularmente na literatura jurídica. 
Normalmente, ela introduz uma situação alternativa ou uma exceção de um princípio 
geral. Em Lc vi tico 13.47-49 'ô é usado dez vezes. 

ltí Caiv). Veja o m'40a, 

37 Ülft ('tvb). Aceita como raiz de; 
37a fSlft alguém que tem um espirito familiar. 

As traduções modernas têm uma variedade de termos. Dentre eles temos: médium, 
espírito, espírito de mortos, necromante e mágico. En\ Jó 32.19 a paíyvra tem o sentido 
de odres ou vasilhames, 

Iloífner relaciona os seguintes cognatos: no sumério, obí.làl). no hitita, a-a-bi] no 
ugarítico, eò, e no assírio, abu (veja "Bibliografia"). 

A dupla 'ôb e yiddc'ôtií deriva-se da raiz "conhecer" iyãda'). 
O povo de Deus recebeu o mandamento de se manter longe destes ocultistas (Lv 

19.31).. Na verdade, a punição para quem se voltasse para tais "médiuns" era a morte por 
apedrejamento (Lv 20.27). Naturalmente, ob è incluiria na lista completa dr> 
abominações semelhantes em Deutcronõmio 18.10,11, Todas estas ocupações li davam com 
o oculto. O homem tem desejado, desde tempos imemoráveis, conhecer o futuro. Nos dias 
antigos alguns ocultistas adivinhavam pelas nuvens, outros por meio de rins (Ez 
21.21 [26])t enquanto outros ainda consultavam espíritos. 

A palavra 'ôb refere-se claramente àqueles que consultavam espíritos, visto que 1 
Samuel 2S descreve uma destas pessoas em açflo. A famosa "pitonisa" de En-dor era uma 
'ôb. Embora Saul tivesse proibido "feiticeiras* e "mágicos", ele consultou uma delas. 
Disfarçandio-sèj pediu que a "médium" trouxesse Samuel dentre os mortos. Lia foi bem -
sucedida e, embora ele tenha-se queixado de ter sido perturbado, anunciou a Saul as más 
noticias de que Deus não estava agradando-se de Saul e que Saul e seus filhos morreriam 
no dia seguinte, 

Uma explicação deste fenômeno é que Deus mostrou-se sensível à fraqueza humana 
c adaptou-se àquilo que havia proibido. Pode ser que a mulher fosse uma 'ôb legítima 
e bem-sucedida e que suas atividades não tivessem sido embustes. Aparentemente este 
engano diabólico era uma ameaça real para a fé do povo de Deus. Por outro lado, o 
contato pode te-r ocorrido por meio de uma visão despertadora, enviada por Deus sem 
nenhuma vinda real de Samuel dentre os mortos, ainda que o aparecimento dela nesta 
Visão tenha conduzido e aitlenticado a mensagem de Deus. Observe que a própria mulher 
ficou surpresa. 

Isaías desacredita estes "necromantes" e dri a entender pela escolha de suas palavras 
que os sons dos espíritos invocados nào passam de ventríloquismo: "as necromantes e os 
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adivinhos que chi Ire iam e murmuram" (8.19). í 9 ai as faz duas outras analogias relativas 
aos sons produzidos por uma 'ôb\ "... e do pó sairá afogada a tua fala; subirá da terra a 
tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó'h (29.4). 

Não há aparentemente nenhuma relação entre o tipo de magia negra decorrente da 
palavra óò, e o uso da mesma palavra por Eliú em Jó 32.19. A opinião quase universal 
de que *òb significa "odre" neste versículo indica que qualquer relação entre as duas 
palavras é muito tênue. Elas podem ser simplesmente homônimas. 

Um dos locais de parada durante a peregrinação no deserto foi Obote Côbôt), que se 
parece Com o plural de oò (Nm 21.10, 11; 33.43, 44). Apesar disso, o nome do local pode 
ser traduzido por "local de odres d água" ou por aign semelhante, o que soa mais 
adequado para o nome de um local do que para "feiticeiras". 

Outros termos usados para adivinha dores e adivinhação são: 'itttf 'ãnan, 'askshap, 
hartõm, yidd^õní, kãsliap, nahash, qãsam. 

Bibliografia: GASTAR , M., Divination (Jcwish)., In: Encyclopedia of religion and 
ethics, v. 4, Scribners, 1955, — HOFFNER, Hany, Jr,, Seçond millennium antecedents to 
the Hebrew *ob, JBL, 88:385-401. - • LUST, J., On wizards and prophets, Supp VT, 26:133-
42, — MpNTAQUE, Summcrs, The history ofwitchcraft, Univeraity Boots, 1956. — RARIN, 
Chaim, Hittite words in Hebrew, Or, 32:113-39. — TUOT, V. 1, p. 130-3. 

R.L.A. 

te» CâbaD. Veja o n.n 835g. 

38 "̂iK (Jwd) Aceita como raiz de: 
38a TUC ( 'âd) tição. (Am 4,11; Zc 3,2; Is 7,4), 

38b fiTliK ( M ) causa. 
38c f T í t Céd) aflição, calamidade. 

38d ( ed) neblina, 

ôdâ. Porque, por causa de, concernente aT por amttr de, acerca de, de, que, em 
virtude, de. Este substantivo feminino ocorre apenas no plural ('òdüt ou 'õdôt) e sempre 
é precedido por uma preposição 'aí com o sentido de "porque" (exceto no caso de 2 Sm 
13.16, em que a maioria dos estudiosos admite que 'a! é uma irregularidade ortográfica). 
Além disso, a palavra aparece em Gênesis 21,11, 25; 26.32; Êxodo 18 8; Números 12.1; 
13.24; Josué 14.6, Juizes 6,7 e Jeremias 3.8 

êd. Calamidade, destruição, ruína, desastre, aflição, vingança, tributação, 
infortúnio, condenação, terror, queda, perigo. Com exceção de uma referôncia em 
Ezequiel 35.5, todas as 22 ocorrências de 'êd aparecem em partes poéticas do AT, O seu 
uso em Deuteronõmio 32.35 é parte do Cântico de Moisés, O uso de 2 Samuel 22.19 é 
idêntico ao de Salmos 1S,18[191. 

A expressão "dia da calamidade* constitui um terço das ocorrências. Corresponde a 
"calamidade1' ('ãtidot) em Dt 32.35, a "dia da ira" Vãbãrôt) em Jo 21,30 e a "tempo do 
seu castigo" (p"qüddãt.ãm} em Jeremias 46,31, Observe que Ezequiel 35-5 tem "o tempo 
da calamidade" correspondente ao "tempo cio castigo finai" Cãwôn tjêts). Em Obadias a 
expressão "dia da sua calamidade" aparece três veiíCtí em um versículo (13). 
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Em Jó 31.23 e 30.12 e em Salmos 18.18 (que corresponde a 2 Sm 22.19), o sofredor 
justo está em vista. Além disso a nação ou pessoa má merece "destruição". Provérbios 
1.26, 27 e 6-15 ilustram o primeiro caso enquanto Jeremias 48.16 e 49.32 apontam para 
o segundo. 

Esta palavra deve ser distinguida do empréstimo sumérío 'êd HR) com o sentido de 
"ílévoa" ou 'manancial" (veja o próximo verbete). 

'êd. Névoa, neblina, vapor, manancial, corrente. Estas são várias possíveis 
traduções de Gn 2.6. A maior parto das traduções traz "vapor" em Jó 36,27. 

Baseado nestes dois textos bíblicos e nos cognatos sumério e acadiano, çdú c A . D É . À 

respectivamente, significados diferentes de "neblina" e Vapor" têm sido sugeridos. Os 
primeiros tradutores não tinham acesso ás línguas de escrita cuneiforme antigas que 
ajudam a determinar o sentido destas palavras difíceis. Os tradutores da LXX 
conjecturaram irqyí\ (primavera) em Gênesis e vsq£À.r| (nuvem) em Jó. O termo 
acadiano ed& refere-se á inundação anual da Babilônia pelo Eufrates bem como à 
irrigação, fíe o Eden era irrigado por mananciais e recebia águas que não fossem de 
chuva, poderia ter sido localizado em uma região como a do sul da Mesopotámia onde não 
chove. Tal localização sugeriria que a situação paradisíaca não era mundial mas peculiar 
às imediações do Éden. 

A passagem de Jó é rica em detalhes meteorológicos. Contudo, "vapor" não é a única 
tradução; uma das várias opções tais como "corrente1' também caberia bem. 

Bibliografia; IlAEKIS, R. Laird, The mist, the canopy, and the rivers of Eden, JETS, 
11:177-9. — SAEBO, Wayne, Die bebráischen Nomina 'ed und edT Studia Theologia, 
24:130-41. — 77M7\ V. 1, p, 122-4. — SPEÍSER, E. A.r 'ED in the story of creation, Oriental 
und Biblical Stu.dies, Colled.ed Wrüings, Univ. ofPhíla. Press, 1967, p. 23-34, 

ft.L.A, 

39 ílIR Vwh ) 1. Aceita como raiz de: 

39a ^ ( t ) I, costa, região. 

40 {fáwà) II, desejar, ansiar• cobiçar, esperar ansiosamentet sentir vontade, 

suspirar, anrlar, querer, ser cobiçoso, preferir. 

Termos Derivados 

40a CQW) desçjo. 

40b t~lK ( 'awwâ) desejo. 
40c "WO (ma 'ãway) desejo. 
40d t T T ^ (ÍCT 'ãwa) desejo. 

Muitas veies o sujeito deste verbo õ nepesh, cujo sentido variável é "si mesmo" "alma" 
"apetite" (e.g, Dt 12.20; 14,26, 1 Sm 2.10; 1 Rs 11.37, Jo 23.13; Is 26.9). Às vezes o objeto 
e "carne" (Dt 12.20), "frutas" (Mq 7.1) ou delicados manjares (Pv 23.3, 6). O objeto pode 

26 



41* Mis Cãwâ) 

ser^mal" em si mesmo (Pv 21.10) ou um "reino" (2 Sm 3,21; 1 Rs 11.37), Ocasionalmente 
o objeto não é especificado. De acordo com Números 11.4, o povo "veio a ter grande desejo" 
ou "foi tomado de cobiça" ÍBJ). Outros exemplos são Provérbios 21.26 e Ec 6,2, 

O último dos dez mandamentos, conforme Deuteronómio, contém esta palavra 'não 
cobiça rãs' a casa do teu próximo" (Dt 5.2 l i ) . Na frase ,:não 'cobiça rãs1 a mulher do teu 
próximo" (Dt 5,21a), a palavra hebraica é hmd. hm.d é o único verbo no texto 
correspondente de Êxodo. 

Das 27 ocorrências da palavra somente quatro estão nos profetas. Talvez a mais 
conhecida seja a de Amos 5.1B, "Ai de vós que 'desejais' o dia do SENHUK" . 

O texto de Números 34.10 usa este verbo (ou outro verbo pronunciado de modo 
idêntico) de maneira singular, A AEA traduz "marcareis", É possível que o termo seja 
derivado de tãwâ (ç.-r,1.), cujo sentido no hifii é "fazer um sinal'1. 

aw. jDesejo. Em Provérbios 314 encontra-se a única ocorrência de 'ato* Pode ser que 
se trate de uma Forma masculina abreviada do substantivo feminino 'awwâ (q.v,) cujo 
mentido também é "desejo". Visto que ele aparece rio const.ruto, recebe a pontuação 'Sw 
• no texto Qere), 

'awwâ. Desejo, concupiscência, vontade. Este substantivo feminino aparece em Dt 
12.15, 20, 21; 1Ü.G; 1 Sm 23.20; Jr 2.24; Os 10.10, Observe que awwâ aparece no 
construto com nepesh. (alma/mente), cm todas as passagens com exceção da última, 

ia'ãwâ* Desejo, agradável, concupiscência, desçjávet, avidez, saboroso. Como 
outros substantivos formados a partir da raiz 'tuh {'ato e 'awwâ), este substantivo tem 
n sentido de "desejo", o que se estende a objetos bons e ruins. 

Hm Números 11.34, 35 is 33.16, 17, este substantivo feminino Faz parte do nome do 
local de parada no deserto, Quibrot.e-Taavá ("Sepulturas de A vides"). Em Gênesis 49,26 
a palavra significa ''limite*, embora esta seja provavelmente uma palavra de Formação 
diferente que não venha da raiz tã'ã "designar" ou trata-se de um substantivo que 
procede de 'âu.;â H, "uma marca", por conseguinte, "um limite". 

R.L.A, 

.] "1 ('ãwâ) III, sinalizar, marcar, descrever com uma marca. Aparece 
apenas uma vez no hitpae! (Nm 34.10). 

Termo Derivado 

41a tn i » f ô t ) sinal, marca, indício, insígnia, estandarte, milagre, sinal 
miraculoso, prova, advertência. 

*õt. Este é o termo genérico para "sinal" que cobre a plena variação do termo em 
português e da palavra grega sêmeion. No final pedestre da escala o termo inclui o que 
vem a ser "estandarte* ou "insígnia" (Nm 2.2), Inclui também conceitos importantes como 
0 "sinal" do arco íris dado a Noé (Gn 9.12, 13, 17), 
1 'ôt ocorre pela primeira vez em Gênesis 1.14, onde se refere aos luminares que 

servem como "sinais" para distinguir as estações. Em Jeremias 10,2 a palavra tem nm 

27 



42 Itt í ov) 

sentido semelhante. 
2. D e acordo com G ê n e s i s 4 . 1 5 , o S e n h o r pós uni " s i n a l " e m C a í m . O s i g n i f i c a d o d e s t a 

p a l a v r a é i n c e r t o . 
3. Um terceiro uso d;i palavra É ilustrado em Gênesis 9,12, 13, 17, de acordo com <J qual 

o arco-iria é um "amai* da aliança, A circundsão é o 3sinal" em Gênesis 17.11. Do 
mesmo modo, o sábado deve ser um "sinal1*} conforme Êxodo 31.13, 17 e Ezequiel 
20,12. É este uso da palavra ^sinal" que está em mente quando es cristãos se referem 
àa ordenanças como " s i n a i s " externos d a graça interior. 

4. A maioria das 80 ocorrências cie YJt refere-se a "sinais miraculosos". Todas as pragas 
que caem sobre os egípcios sào chamadas de "sinais". Nestes C E L S O S , a palavra 
complementar mapêf. (<j.y.) com o sentido de "maravilhas" aparece freqüentemente (Èx 
7.3; Dt 4.34; 6.22; 7.19; 26.8; Ne 9.10; Is 20.3; ef. ai). Esta palavra, rôf, é usada na 
famosa profecia dirigida por Isaías a Acaz (7.11, 14). O avanço da sombra nos degraus 
do palácio era um ^stnal" para o rei Ezequias de que estava enfermo (2 Rs 20.9; ls 
38.7), Da mesma forma, Deus mostrou a Gideão um "sinal" acendendo fogo na oferta 
(Jn 6.17), 

5. A palavra 'õt significa ãs vezes "indicio". Por exemplo, a vara de Arão deveria ser um 
"sinal (indício) para os rebeldes" (NRN 17.10). Na mesma categoria se encontram as 
pedras do Jordão [Js 4,6), "as lâminas para cobertura do altar'7 (Nm 16.38Í 17.31^ e a 
coluna de testemunho no Egito (Is 19.19, 20). 

6. Um sonhador ou profeta, verdadeiro ou falso, poderia fazer ,J sinais" conforme 
Deu te ronômio 13.1 e ss. O cumprimento da ameaça de Jeremias de punição foi um 
verdadeiro "sinal" (Jr 44,29), enquanto 1 saias fala de "sinais" dos profetizado res de 
mentiras, 
Naturalmente, estas categorias são artificiais e sobrepostas. O simples faro de que 

uma palavra hebraica cobre todas estas categorias ê prova disto, A palavra *sinal", ou 
significa o próprio acontecimento incomum, ou, de algum modo, aponta para o 
acontecimento incomuin, Pode também referir-se a Fato histórico passado, tal como no caso 
das pedras do Jordão (Js 4.6) ou a algo futuro, tal como a promessa de um inundo futuro 
sem espinhos (Is 55.13). 

B ib livgrafia; K N I G I 1 T , Ha ro I d r T he O ! d Te s ta me n t conceptio n o f m i r acle, SJT, 5 : 3 5 5 -
6 1 , - P r c i T O l i A R D , J a m e a B . ; M o t i f s o f O l d T e s t a m e n t m i r a c l e s , Crazer Quarterly, 2 7 : 9 7 -
1 0 9 — RLCHAKDSON, ™ e h p. 1 5 2 . — R O B L N S O N ; H . W . T h e n a t u r e - m i r a c l e s o f t h e O l d 
T e s f e m c n t , JTS, 4 5 : 1 - 1 2 , — TDNT, Y. 7 , p . 2 0 9 - 2 9 . — TÍÍAT, v . 1 , p , 9 1 - 9 4 , 

R . L A . 

4 2 {'Ôy).Ai!Oh! 

Esta interjeiçao onomatopaica ocorre 22 vezes no AT. Muitas vezes a preposição "de" 
seguida de um pronome de primeira pessoa ("mim" ou "nós") servem para indicar 
desespero. Isaías 6.5 é um exemplo: ' !Ai de mim! Estou perdido!'. Quando usada a 
segunda ou a terceira pessoa, a interjeiçãõ indica ameaça ou acusação. Números 21 29 
ilustra isto; "Aí de ti, Moabe!" 

Bibliografta: WANTKE, Gunther, IN und VI, ZAXV, 78:215-18. 
R,L,A, 
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44 ( ' iví ) 

43 ('wk) IV, Aceita como raiz de: 
43a (Vil, chacal. 
43b ( 'áyyâ} falcão, milhafre. 

VewU), f êwW). Veja o n,a 44a, b. 

44 blN ( 'ml) I. Aceita como raiz de: 
44a t ^ R Vêtoil) insensato*, 

44b FFFLB C&WÜL) insensato (Zc.1.1.15). 

44c t - ^ K (Yiüíee&í) fougwjno^ ur&enáate^ inseri safo, 

"éwíJ. To/o, insensato, louco. 
AEguns acreditam que. ewil é derivado de yã Wj "ser insensato", enquanto outra 

possibilidade é que o termo seja proveniente de uma palavra árabe cujo sentido é "ser 
grosso" e, consequentemente, "grosseiro de mente" ou "tolo". 

A NIV traduz a palavra com uma nota de rodapé em Provérbios 1.7: "As palavras 
hebraicas traduzidas por tolo ou insensato no livro de Provérbios e muitas vezes em outros 
livros do AT denotam alguém que é moralmente deficiente". Tal pessoa possui carências 
em suas faculdades mentais e é normalmente corrupta. Se é possível estabelecer uma 
gradaçao nas palavras hebraicas para insensato, 'ê.wii estaria um grau abaixo de k'sil 
e apenas um grau acima de nâbãl (q.i>.). Uma palavra ainda mais forte em Provérbios 
é lèts, muitas vezes traduzida por "escarnecedor". O '£wÜ não é apenas um k'sil por 
causa de suas escolhas É também alguém insoLente, 

O Vuiil identifica-se tão jogo abre a sua boca. Ele seria sábio em ocultar sua tolice 
se permanecesse em silêncio (Pv 17.28). Quando ele começa a falar sem pensar, a ruína 
está próxima ÍPv 10.14). Enquanto um sábio evita contendas, o insensato briga em 
qualquer ocasião (Pv 20.3). Ele não pode conter-se e dará a conhecer num instante a sua 
ira enquanto o prudente oculta a afronta (Pv 12,16). Um insensato não mostra equilíbrio 
em seu relacionamento COm os outros. O conselheiro sábio indica que ainda que as pedras 
e a areia sejam difíceis de carregar, a ira de um insensato é ainda mais intolerável. 

Como já indicado 'i?wü refere-se principalmente à perversão mora] ou ã insolência, 
:^ndo uma idéia de pecaminoso em ve* de incapacidade mental. Este tipo de insensato 
despreza a sabedoria e é impaciente com a disciplina. Aquele rçue não tome a Deus é um 
insensato e será incapaz de adquirir sabedoria ou qualquer benefício da disciplina divina 
(Pv 1.7). Enquanto o sábio aceita a instrução divina, o insensato tolo e murmura dor que 

rejeita cairá na ruína pelo que sai de seus lábios (Pv 10.fi). Pelo fato de o insensato 
sentir que seu próprio caminho é isento de erros, ele não procura nem ouve o conselho 
:omo o faz o sábio. O insensato é destruído cm suas próprias atitudes visto que possui 

todas as respostas (Pv 12 15). Um insensato despreza a correção de seu pai, em contraste 
com aquele que mostra bom senso ao acolher a repreensão (Pv 15.5). Este tipo dü 
•Mensalo também é licencioso, visto que usufruiu de prazeres pecaminosos com mulher 
de vida irregular (Pv 7,22). 

Esta perversão moral é vista na declaração: "Os loucos zombam do pecado" (Pv 14.19). 
palavra tradimdg por pecado também pode ter o sentido de oferta peia culpa (Lv 5). 

29 
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Hesse modo, o insensato zomba e despreza a restituição das injúrias e dos pecados que 
ele comete. Ele escarnece de sua responsabilidade para com a comunidade como í ndivíduo 
responsável. De modo contrário, o justo (ou sábio) possui boa reputação e é benquisto. 

Ainda que alguém pise o insensato com mão de gral entre grãos pilados, não se 
conseguiriam os resultados desejados (Pv 27.22). 

Uma situação deplorável foi vista no reino do norte, quando Oséias foi chamado de 
'ewU pelo povo (Os 9,7). O povo havia esquecido a lei de Deus (Os 4,6) e considerava os 
preceitos da lei algo estranho (8.12). Em sua perversidade eles tinham o ensino do profeta 
como algo contrário à sua própria visão de mundo. Na verdade, por meio de julgamento 
torcido, colocaram-se na condição de insensatos. O uso do adjetivo segue a mesma idéia 
do substantivo relativo à insolênda moral. O trágico é que esta condição nunca levará o 
insensato a conhecer o Senhor (Jr 4.22). 

'iwwelet, Jfiüensaíez, loucura. Em cada 12 vezes é associada com o termo kesü e sofre 
uma sobreposição de significado. Assim, um insensato espraia a sua loucura, i.e., a sua 
'iwiL-elet ( IV 13.16), A loucura, ('iunvriet) dos insensatos é enganadora (Pv 14.8), a 
pessoa é considerada insensata por causa da sua loucura ('iwwelet), visto que a 
insensatez parece um produto especial dos loucos {tfsilim), 

Apesar disso o aspecto de insoléncia moral se destaca. Um homem que se ira 
rapidamente age loucamente e fará coisas das quais poderá arrepender-se mais I arde (Pv 
14.17). Do mesmo modo aquele que se ira rapidamente toma evidente a sua loucura de 
modo que atrai a atenção de outros (Pv 14.29). Um insensato percerte o seu próprio 
caminho. O seu tipo do caminho ó falha dele e não de Deus (Pv 19.131. A disciplina é 
importante para as crianças porque a estultícia faz parte da natureza da criança. Um 
remédio para a correção é a vara da disciplina, que tem o propósito de afastar a estutticia 
(insensatez) da criança (Pv 22.15), Deve-se ter em mente que esta disciplina è importante 
para refrear a insolència moral que podc: por sua vez, levar a rebelião contra Deus. 
Provérbios enfatiza a necessidade de disciplina (13 24; 23,13, 14; 29.15). Contudo, esta 
deve ser equilibrada com compaixão e preocupação íl.% 9). A insensatez de alguém que 
sc ira rapidamente é contrastada com o grande entendimento [fbârià, q.v.) de alguém que 
demora para se irar (Pv 14,29). Da mesma forma, o insensato encontra alegria na loucura, 
enquanto, por outro lado, aquele que anda de modo reto é homem de entendimento. 

"éwili. Insensato- Usado apenas uma vez no sentido de supervisor em Zacarias 11.15, 
que descreve o pastor insensato que não tinha preocupação pelo povo ao qual ele 
ministrava. 

Bibliografia: DONALD, Trevor, The semantic íield o f fo l ly ' in Proverbs, Job, Psalms, 
and Ecclesiastes, VT, 13:285-92, — GREENSTONE, Julíus, Proverbs, Jewish Publication 
Society, 1950. — HAKRIS, R. Luird, Proverbs, In: WBC. - KJDNEK, Derek, Proverbs, Inter-
Varsíty, 1964, p. 39-41. — WALKER, W. L. ( Folly, In: ISBE, v. 2, p. 1 124-5. - TDÜT, v, 1, 
p. 137-9. — THAT, v. 1, p. 77-8. 

45 wl) TI. Aceita como raiz de: 

45 T7H 'ã 1)1, corpo, centre (SI 73,4), 

45b úl II, lider, nobre (2 Rs 24.15). 
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45c fD1?!» ( 'ülam) alpendre 
45d ( ayil) I, carne iro. 

45e ^ ' í? ( 'ayil) II, porta, poste, batentes, coluna. 
45f ( ayil) III, líder. 
45£ t^íí {'ayil) IV, terebinto. 
45h trfpÇ Cêlâ) terebinto. 
45i t; ( 'êlèa) terebinto. 
45j Í Q V « Cêlam ) pórtico. 
451 ('qgyffl) íJeatfw. 

45 m ( corça. 

ülãm. Alpendre, pórtico, Algumas Vezes eqüivale a Eírtm. Ocorre 
principalmente em 1 Reis e em Ezequiel Como parte de uni templo ou palácio. 
A parente mente era um pórtico ou saguão de entrada anexo, visto que podia ter janelas 
Kz 41.26) e é comparado com um palácio (1 Rs 7.8), 

A questão do pórtico está relacionada com a reconstrução do tem pio, o que é i n certo -
O ponto de vista mais antigo era o de que o templo tinha dois compartimentos como o 
t abemáculo, um saguão principal e o santo dos santos. Havia também um pórtico em 
(fcente, do lado de fora. O ponto de vista adotado por muitos atualmente era o de que se 
tratava de um templo com três com parti mentes, como os templos sírios que têm sido 

mtrados. W„ F. Albright acreditava que os dois pilares do lado de fora não 
?ntavam nada e estavam totalmente fora da estrutura (Archaelogy and the raligitm. 

Bpmefj, John Hopkins Press, 1.946, p. 143-8), Os estudos mais recentes poderiam sugerir 
te a írente do edifício era realmente um meio-pórtico ou um veytíbulo tendo a frente 

As duas paredes laterais podem ter tido janelas (embora Ez 41.26 pnssa estar-se 
I a janelas que ficavam na parede da frente do saguão alto principal, que ficava 
do pórtico). De qualquer forma, a parte da frente do vestíbulo teria sido aberta, 

o Leto sustentado pelas paredes laterais e pelas duas grandes colunas que ficavam 
Esta construção teria uma entrada bastante imponente, se mel h ante à do 

de Megído e outras mais (USSISHKJN . IX King SolomonTs p a laces, BA, 36:85-98). 
É «Mura do pórtico certamente não era de 120 cõvados (2 Cr 3,4 — AÍLA) mas sim de 

cf. alguns manuscritos da LXX), E provável que as consoantes da palavra para 
W i foram invertidas e lidas como se fosse cem mVi, 

"pomcrT ou "saguão" aparece de modo proeminente quando se fala do templo de 
o seu grande templo, e o templo de Ezequiel 40—48. O termo nunca é usado 

:• Mesto se refere a qualquer outro edifício. Conforme 1 Reis 6.3, o saguão em 
de Salomão tinha 20 cõvados de largura por dez côvados de fundo, A 

i n r ::valente à do próprio templo. Este saguão de entrada acrescentava uma 
M n a parte ao lugai- santo e ao santo dos santos do tabernáculo. Em frente deste 
^ f t r á c c ' ^ ^ ~-. eslic jIú7'foram construídas as duas colunas, Jaquim e Roaz (1 Rs 7.21). Oi 

a região de Arade pensaram que tinham encontrado a parte do alpendre 
lt. : iaqLieia localidade, O altar de holocaustos foi construído em frente do 
- "r - 12 . Tal justaposição do pórtico e do altar é observada em outras 
" :---- m _ Cr 15.8; cf. Mt 23.55). Em Ezequiel B;16, ímpios são vistos na 
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entrada do templo *entre o pórtico e o altar", adorando o sol com suas castas voltadas 
para Deus. Joei 2.17 descreve sacerdotes piedosos chorando e orando "entre u pórtico e o 
altar". 

O "pórtico" do grande palácio de Salomão não é bem compreendido, O 'salão das 
colunas" é associado com a "Casa do Bosque do Líbano" (1 Ks 7.2, 6), Este salão das 
colunas, uma estrutura em colunata, media 50 côvados por 30, c pode ter funcionado como 
saguão de entrada para o "edifício" maío^ "Bosque do Líbano". Outro pórtico fitava em 
frente do Salão de Colunas (v. 6). A mesma palavra é usada para se referir à "Sala do 
Trono", também chamada a "Sala do Julgamento" ív. 7). A relação exata entre esta saia 
eom os'outros "salões" ou "pórticos" do versículo 6 é algo problemático. Podia ser que ela 
fosse diretamente adjacente ã própria residência real. O versículo fi indica que Salomão 
construiu uma casa semelhante à "Sala do Trono '. 

O maior número de referências ao "pórtico" ocorre em Ezequiel 40—46, quando se fala 
do templo difícil de visualizar, descrito pele profeta. A expressão "vestíbulo da porta 
interior" aparece várias vezes (40-7, 8, 15, 39; 44.3). Estes vestíbulos eram pórticos dos 
portões que ficavam entre a cidade e a área externa, havendo também portões 
semelhanles entro as áreas interna n externa. Estes portões são descritos de modo que 
podemos compará-los com. os conhecidos portões salomõnicos descobertos em Megido, 
Ilazor e Ge^er. O ' príncipe" deveria entrar e sair do templo por este Vestíbuli? da porta'' 
(44.3; 46.2, 8). Havia duas mesaíi em cada lado deste vestíbulo (pórtico), onde as ofertas 
de holocausto pdo pecado e pela culpa eram sacrificadas (40.39). É provável que o pórtico 
fosse também a local onde o príncipe comia pão perante o Senhor (44.3). 

Em Ezequiel 40.48, 49 as dimensões do "vestíbulo do templo" sáo de 20 côvados de 
comprimento e 11 de largura, Estas medidas são quase idênticas às do pórtico do templo 
de Salomão, Para chegar ao vestihulo foi construída uma escada ladeada de colunas (v. 
49). 

Embora muitos detalhes do "vestíbulo" ou pórtico de Ezequiel permaneçam sem 
esclarecimento, fica evidente que uma proeminência maior é dada a esta área e que, 
diferente do templo de Salomão, atividades distintas sáo associadas com o templo descrito 
em Ezequiel. 

Bibliografia; V ÍNCENT, L . H.P Jerusalém de VAnden Testament, v. 2, Paris, J. 
Gabalda, 1956, p. 428. — 1DB, v. 2, p. 513 4, 657. — Veja TÀYLOR, John B., Ezehicl 
iTyndale), no que se refere a um esboço do templo de Ezequiel. 

Observe especialmente as possíveis posições das colunas cm frente da estrutura ou 
dentro da entrada do "vestibulo*. A posição posterior é favorecida pelos palácios de 
Salomão em Megido. 

Quanto às portas que separavam as parltfs, é melhor ver ZIMMEKLL, W , , Riblischer 
KcmmeTitar zum AT1., vr 2, p. 100S, 1040, 
"ayil. L Carneiro. cordeiro. Assim como a palavra "pórtico" Cãlam), "carneiro' é 
provavelmente derivado de 'Út, "ser primeiro, em frente de", o que indica o carneiro como 
líder do rebanho. O carneim recebe destaque quando mencionado na Bíblia, Era 
valorizado por sua lã 2 R.- 3,4) e por sua carne saborosa (Gn 31.38). Jacó apresentou 
carneiros juntamente com outros animais como presente para Esaú (Gn 32.15), A razão 
de de?, ovelhas para um carneím ê algo comum na criação de ovinos; os machos eram 
usados como alimento (carneJ e as fêmeas eram preservadas para a próxima geração. É 
notável o fato de que, em sua maioria, os animais sacrificados eram machos. As leis 
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sacrificiais também eram dadas de modo que Tossem praticaveis, Os carneiros ou a sua 
lã estavam incluídos no pagamento de tributos que o rei moabita Mesa deu a Acabe (2 T?s 
3.4) e que os árabes entregaram a Jeo&afá (2 Cr 17.11), As regiões conhecidas por seus 
rebanhos de ovinos eram Basã e Nebaiote, que ê provavelmente Ne batei a, a despeito do 
problema lingüístico existente entre o £ e o í. Peles de carneiro tingidas de vermelho eram 
uma cobertura importante para o tabernáculo CÊx 25.5}. 

Os carneiros eram ire quente mente oferecidos em sacrifício, Quando Deus instituiu a 
sua aliança com Abrão, um cordeiro era um dos animais sacrificados (15.9), No Monte 
Moi iá o cordeiro apanhado no arbusto [.ornou-se substituto do amado Isaque (Gn 22.13), 
0 'cordeiro da ordenação" foi sacrificado na consagração de Arão e de seus filhos ao 
sacerdócio (Êx 29.1. 22). Quando o altar do tabernáculo foi dedicado, os cordeiros estavam 
entre as ofertas apresentadas (Nm 7.15, 21, etc.) Ezequiei vê um cordeiro oferecido em 
holocausto na dedicação de um novo altar (Ez 43.23, 25). 

Os cordeiros eram oferecidos em sacrifícios rogulares durante todo o ano. Somente um 
carneiro poderia ser usado para oferta peJa culpa (Lv 5.15 e s.; 19.21, 22), chamado 
"carneiro expiatório" (Nm 5.8), Muitas vezes os carneiros estavam entre os animais 
oferecidos em holocausto, quando também se ofereciam novilhos e cordeiros, O 
mandamento era normalmente dado exigindo novilhos, carneiros e cordeiros (Nm2 f i . l l ; 
1 Cr 29.21). Os carneiros oferecidos em holocausto eram acompanhados por ofertas de 
cereais Unanjares) e de libaçâo (líquidas). A quantidade pedida era menor do que a de 
novilhos, mas era maior do que a de cordeiros. EI cs eram oferecidos na festa de lua nova 
(Nm 28.11-14), na Páscoa (Nm 28.19, 20), no Pentecoste (Lv 23,1S) e no Dia da Expiação 
(Lv 16.3, 5), Os carneiros também eram oferecidos em oferta pacífica (Lv 9.4 e s,). Um 
carneiro para uma oferta pacífica foi prescrito para que fosse cumprido o voto de nazireu 
(Nm 6,14, 17, 19), 

Os carneiros são mencionados em várias passagens que condenam a multiplicação de 
sacrifícios designados a agradar a Deus de modo automático (1 Sm 15.22; ís 1.11; Mq 6.7). 
Estes verbos familiares, enquanto demonstram a importância de carneiros como animais 
oferecidos em sacrifícios, indicam a importância da atitude do coração do adorador. 

Em Daniel 8, o carneiro simboliza os reis da Média e da Pérsia, Em Kv, 34,17, 
''carneiros'" são colocados ao lado de bodes como símbolos dos ricos e poderosos cm Israel. 
Esses tiranos usam os seus chifres para oprimir os fracos do rebanho (v. 21). A implicação 
é que Deus fará um sacrifício e destruirá estes opulentos e fortes, 

ayi l II. Pilar, coluna 'ayil ocorre uma vez em 1 Reis 6.31 e 21 vezes em Ezequiei 
40—11. De acordo com 1 Heis estas "colunas" ou Vergas" totalizavam cinco de cada lado 
e localizavam-se na entrada do santuário. Conforme descrito em Ezequiei, havia 
palmeiras nos seus pilares (40,31) e estão associados com as portas da área do tem pi o e 
com o pórtico do templo Exemplos da época da monarquia são descritos e apresentados 
por Albright em Archaelogy of Palestinet Pelican, 1961, p. 125-6. 

nayil III. Poderoso, líder. Alguns eruditos de peso consideram 'ayil m uma palavra 
que nada tem que ver com 'ayil I, carneiro iBDB). Outros, porém, tratam as duas 
palavras como se tivessem relação de proximidade (KR), Hã somente cinco possíveis usos 
desta palavra. O primeiro, em Êxodo 15,15 (AKA — "poderosos"), compara os líderes de 
Moabe com os príncipes de Edom, A forma plural de Cada termo mostra que as referências 
não se restringem ao rei. 
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Em Ezequiel, onde "carneiro3 e usado simbolicamente (veja 'ayil I), há Irês exemplos 
de uso metafórico. Ezequiel 17.13 refere se aos "poderosos da terra", os líderes e homens 
hábeis deportados de Israel por Nabucndonosor. Uma passagem correspondente é a de 2 
Keis 24.15 que traz também a palavra 'êlê como leitura preferível (QereJ, ainda que as 
consoantes em 'ülê (Kethib) possam preservar a raiz original ut (veja 'ayil i). Estes 
"homens principais' foram exilados juntamente com o rei Joaquim, sua família c seus 
oficiais. 

A forma singular ocorre em Ezequiel 31.11, referindo-se à "mais poderosa das nações", 
a lí abi 1 tinia, cujo rei destruiu o poder da Assíria Há certa discordância com respeito a 
Ezequiel 32.21. Muitos manuscritos dizem 'èlê em ve* de 'etê. Se a primeira forma for 
correta, a expressão refere-se aos que, uma vez "líderes poderosos", desceram ao Sheol. 

"ayil TV. Terebinto, carvalho. Provavelmente derivado de 'ai significa "estar em 
frente, ser proeminente" (veja 'ayil 1). O "carvalho de Parã" (El-Parã), de Gênesis 14.6, 
pode ter sidn um importante delimitador de terras por causa de seu tamanho (cf. o 
"carvalho de MnréHf em Gn 12.6). Alguns eruditos acreditam que 'ayil refere se a uma 
grande árvore, e nâo a uma espécie específica. O terebinto cresce no máximo até deK 
metros. 

A palavra tem parentesco bem próximo com *elâ, outra designação para o terebinto. 
Em Isaías 1 29, 30, as duas palavras parecem quase íntercambiáveis. Os tradutores de 
hoje ora usam "carvalho", ora, "terebinto". 

De suas cinco ocorrências, as mais importantes são as de Isaias. De acordo com Ifsaías 
1.29, Sião envergonhar-se-á dos carvalhos e jardins que cobiçou. Esta passagem é 
esclarecida por Isaías 57.5t que se refere ao "abrasamento na concupiscência junto aos 
terebintos". De acordo com Oséias 4,13, 14, a sombra provida por grandes arvores tornou-
os desejáveis como os "lugares altos ", Le.t um local de culto. 

Outro uso metafórico (Is 61,3) chama os íiéis em Siâo de "carvalhos de justiça1, 
firmemente plantados pelo Senhor para resistir ao mal. 

Lima possível referência a 'ayil ocorre em Ezequiel 31.14, em que árvores altas e 
orgulhosas que representam a Assíria e o Egito são derrubadas pelo Senhor, 

"elâ. Terebinto. A identificação exata desta árvore é motivo de controvérsias, A maioria 
das traduções traz o termo "carvalho". Esta árvore é pouco mencionada nas Escrituras, 
sendo encontrada em seis situações históricas distintas: onde Jacó escondeu ídolos (deuses 
estrangeiros — ARA) (Gn 35,4); onde um anjo encontrou-se com Gideâo (Jz 6.11, 19); o vale 
onde Davi lutou com Golias (1 Sm 17.2, 19); onde Absalão ficou preso pelos cabelos (1 Ks 
13.14); onde o profeta de Betei descansou (1 Rs 13.14) e onde os ossos de Saul foram 
sepultados (1 Cr 10.12.) É usada como símbolo de juízo (is 130; 6.13) e sob seus ramos 
Israel praticou idolatria (Ez 6.13; Os 4.13), 

êlôn. Terebintot carvalho. A ARA tem carvalho(s) ou carvalhais. E geralmente aceito 
que seja a mesma coisa que 'elâ. Ksta árvore aparece de modo constante nas viagens de 
Abraão Gn 12.6; 13.18; 14,13; 13.1). Uma delas, digna de nota, ficava próxima a Ebal e 
Gerizim (Dt 11.30), Aparentemente algumas destas árvores tornaram-se muito conhecidas 
como roamos de divisa de terras de geralmente reconhecidos por todos como apropriados 
para servirem de locais de encontros específicos. 
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'êlãm. Pórtico, vestíbulo, Com o sentido muito próximo de 'ulam e de 'ctyil //, 'êlam 
ocorre 16 vezes no AT, apenas em Ezequiel 40,16-36, sempre no plural. Estes !tvestíbulos" 
ou "pórticos" ou as colunatas estão associados com as câmaras e com os pilares laterais 
das portas do templo (w . 16, 21, 29, 33, 36). Eram aparentemente anexos laterais ao 
longo de todo o comprimento do pavimento ou locais maiores no fim do portão. Veja a 
hibliografia para as disposições sugeridas para estas portas, 

"ayyãlâ. Corça, cerva. Este substantivo é o feminino de 'ayyal, "veado". Também é 
conhecido em ugariticu 1'ylt). Todas as *uas 11 ocorrências estão em passagens poéticas. 
Três vezes se faz referência à corça dando cria. Em Salmos 29.9 um trovéjar chamado de 
"a voz do Senhor" faz dar cria ás corças (cf. Jó 39,1), Um ponto de vista alternativo tâo 
antigo quanto R. Lowth (1815) e citado por Dahood ainda que ele mesmo o rejeite (In: AR, 
Psa/.rns 1. p. 179), Nesse caso lia-se 'ayyCdõt, "corça s", como 'êlõt. ou elõt "carvalhos", 
e traduziu-se a oração por "faz inclinar os carvalhos", Não é somente difícil sustentar a 
leitura que diz que a tempestade faz a corça dar cria prematuramente, mas também a 
próxima expressão fala da tempestade desnudando os bosques — o que favoreceria a 
leitura "carvalhos" (opção ria NiiV). Durante uma seca muito forte, a cerva (corça) riá cria 
apenas para abandonar seus filhotes (Jr 14,5). Isto c obviamente incomum dada a 
natureza cheia de afeto da corça (Pv 5,19), 

O urra tríade de versículos refere-se à corça como animal de andar seguro, capaz de 
fazer seu caminho em lugares altos, em terreno perigoso, O salmista regozija-se porque 
Deus tornou os seus pés ligeiros como os da corça, preparando-os para a batalha (SI 
18.33[34] = 2 Sm 22,34). Habacuque usa a mtama ilustração para exultar na segurança 
que Deus concede (Hc 3.19). guando Jacó abençoa Naftali, prediz que a tribo será "uma 
gazela solta" (Gn 19.21)t andando por toda parte de modo livre e seguro. A parte de 
Naftali na vitória sobre Sísera pode estar em vista (J^ 4.6: 5.13). 

Duas vezes no livro de Cantares (2.7; 3 .3) as filhas de Jerusalém sáo conju radas "pelas 
gazelas e pelas cervas do campo", Provavelmente trata-se de um jogo de palavras relativo 
a um juramento que usava as palavras "Senhor dos Exércitos" e Meus". O termo "gazelas™ 
é idêntico a "exércitos" (t$wba of) e "cervas" {'aylôt) está bem próximo de 'êlõhím. 

A expressão "corça da manhã", que introduz o salmo 22, refere-se provavelmente ã 
nielodia a ser usada. 

Bibliografia: HOW1E, Carl Gordon, The east gale of EzekieTs tem pie enciosure and 
Lhe solomonic gateway of Megido, BASOfí, 117:13-9, esp, p. 16, 

H W, 

''Tfií Câlay) talvez. 

Este advérbio está freqüentemente associado com crises individuais »u nacionais. Sara 
expressou esperança de que Hagar haveria de lhe dar um filho (Gn 16.2), e Ralaque 
Esperava amaldiçoar Israel por meio de Balaâo (Nm 22-6, 11), Jacó temeu que laaque 
descobrisse o seu engano (Gn 27,12), e JÓ cogitava se talvez seus filhos tivessem 
blasfemado contra Deus (Jó 1.5). 'ülay também expressa zombaria (Is 47.12; 1 Rs 10.27), 

H. W, 
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•'piN ('âtâfíi) I, Veja o n." 45c, 

4 7 C ^ ('Ülãm) II, mas, porém, e o n f ü d o . 

Esta adve rs ativa forte é encontrada dez vezes em Jó, quando Satanás argumenta que 
Deus deveria provar a Jó (1,11; 2.5) e quando Jo e seus amigos expresaaxn opiniões 
profundamente divergentes entre si (5.8; 11 5; 13.3). A soberania de Deus poderá ser 
expressa por meio deste termo {Gn 48.19; Ex 9,16). Contrastes entre o passado e o 
presente são enfatizados por esta palavra (Gn 28.19; 1 Rs 20,33). 

48 ('um.) I. Aceita como raiz de; 
48a pK {'ãwen) sofrimento. 
48b {funím) tabuta, trabalho. 

'ãwen. Sofrimento, tristeza, idolatria, maldade, iniqüidade, mal, vazio O 
significado principal da palavra parece ter dupla face: um lado enfatiza o sofrimento que 
se move em direção a maldade; o outro, um vazio que se move cm direção à idolatria, A 
palavra é usada 85 vezes. Certo substantivo procedente de uma raiz idêntica, *wn n, 
pronunciado 'ônt significa 'Vigor", "saúde" (ç.iO 

A ra i7. não ocone na forma verbai. Normalmente funciona como substantivo masculino, 
embora funcione às vezes como adjetivo. 

Um dos sentidos básicos de 'ãwen é "sofrimento", o que c claramente evidenciado em 
Gênesis 35.18. Pouco antes de morrer, Raqoel deu nome ao seu recém nascido de Benoni 
(filho do meu sofrimento). Em Deuterünómio 26.14 e em Oséias 9.4, 'ãwen designa um 
pranto associado ã morte, ãwen tem às vezes o sentido próximo de 'ãmal, "trabalho, 
labuta" (£7.v.5, Em Jó 5,6, Salmos 90.10 e Habacuque L3, 'awen corresponde a 'ãrnãl e 
enfatiza o sofrimento físico. Em Lsaías 10-1 e Salmos 7.14[15] {cf. Jo 4,8), 'amai ê o 
resultado de ãwen no sentido de que o pecado traz sofrimento, A relaçao entre ãwen 
e 'ãmal é mostrada mais adiante pela tendência de 'ãmal de adquirir a conotação de 
palavras enganosas corno em Salmos 140.10. Além disso, as duas palavras ocorrem 
juntamente com outras palavras que têm o sentido de engano em Jó 15.35; Salmos 10.7; 
3G.3, 4; 55.11 e lsaías 59.4. Observe que em Jó 36,21 'ãwen é contrastada com outra 
palavra para aflição, 'ãní, e, tanto aqui como em Jó 34.36, 'awen parece referir-se a um 
plano ou discurso enganador que leva ao sofrimento e à rebelião. 

Neste sentido de engano, ãwen está ligado a palavras e pensamentos em Provérbios 
17.4; lsaías 32.6; Ezequiel 11.2; Oséias 12.12 e possivelmente Oséias S.8 (veja 1300. A 
partir desta base, 'awetí torna-se um rótulo para a idolatria em lsaías 66.3 e para a 
locução "Betc-Áven", provavelmente um nome de vergonha para Betei (Os 5.8; 10.5. 8; cf 
Am 1.5: Ez 30.17). A palavra também descreve ídolos em Tsaías 41.29 e parece denotar 
o conceito de não existência em Amos 5.5, 

Esta tendência de significado em 'ãwen é enfatizada por sua proximidade tom as 
palavras hebraicas mais comuns para decepção, engano e falsidade em Provérbios G,12t 

18; 19,28; 22.8; lsaías 29.20 e Zacarias 10.2. Pode ser que esta mudança de significado 
proceda de um possível parentesco primitivo com ayin, que tem o sentido de "nada*. 
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Na maior parte das ocorrências* as versões da Bíblia quase sempre preferem traduzir 
'ãwen por ~malBf "iniqüidade" ou "maldade". No entanto, uma interessante combinação 
de palavras aparece cerca de 20 vezes em Jó, Salmos e Provérbios, Trata-se de obre ir os 
da iniqüidade ( 'ãwen) t que pode designar homens peritos em magia ou rituais idolatras. 

Geralmente, os teólogos que crêem na Bíblia têm dado pouca atenção a 'ãwen como 
termo que possa contribuir para a compreensão do conceito de pecado. Desde que a 
palavra enfatiza o planejamento e a expressão de decepção e aponta para o sofrimento 
subseqüente ao pecado, ela deveria receber maior atenção. 

t c , ui i im. Labufa, trabalho. Este substantivo masculino aparece no plural, possivel-
mente para intensificar a força da palavra que ocorre apenas em Ezequiei 24.12 f"ferru-
g e m — ÀPA). OS tradutores têm tido dificuldade de concordar com o significado preciso 
do termo. 

Bibliografia.' GELIN, Albert, Sin in the Bible, Descl.ee, 1964. — GUT^LAUME, A., The 
root \tm in Hebrew, JTSY 34:62-4. • PüRDBÓAN, Stefan, Sin in the Old Testamení, Roma, 
Herder, 1963 — QUELL, G,, Sin, Londres, Adam and Charles Black, 1951 — SMTTH, C. R., 
The Bible doctrine of sin, Londres, Epworth, 1953. — TDOT, v. 1, p. 140-6. — THA7\ v. 1, 
p. 81-3. 

G H L. 

49 pW Cw7i) I I . A ce i t a c omo ra i z de: 

49a ( 'ôn) vigor, riqueza. 

Esta palavra aparece como substantivo apenas 11 vezes, Em Gênesis 49.3; 
Deuteronômio 21.17, Jó 40.16; Salmos 7&.51; 105.36, a palavra designa capacidade de 
reprodução, conforme evidenciado por meio do filho primogênito. Em Isaías 40.26, 27, o 
poder criador de Deus é colocado cm destaque. A força física e a saúde, ou uma das duas, 
são denotadas em Jó 18.12; 20,10 e Oséias 12,9. 

G . H . L 

50 'TJ&IFC (\Ôpí r ) Ofir. 
E.ste substantivo refere-ae ao décimo-primeiro filho de Joctã (Gn 10.29) e a uma região 

famosa pelo seu ouro, O nome é mencionado com "Sabá" e "Havilã" em Gênesis 1Ü.28H 29 
e 1 Crônicas 1.22, 23, Desde que estes dois nomes São nomes de locais, alguns estudiosos 
aebam que o indivíduo "Ofir" deve estar relacionado com o local. Outros estudiosos negam 
qualquer relação entre os dois. 

Ofir ê mencionado pela primeira vez quando sc relala sobre Davi, que acumulou 3 000 
talentos de ouro de Ofir para a construção do templo de Salomão (1 Cr 29.4). Salomão 
teve a cooperação de Uirão, de Tiro, para enviar navios de Eiíom-Geber para Ofir, á 
procura deste mesmo ouro (1 Rs 9.23). Estes navios também trouxeram grande 
-quantidade de madeira de sãndalo e pedras preciosas Cl Rs 10,11), além de muita prata, 
marfim, bugios e pavões (?) (1 Rs 10.22). Na realidade, o versículo 22 nãú menciona Ofir, 
contudo os navios de Társis eram muito provavelmente as grandes naus que navegavam 
até Oíir a cada três anos (2 Cr 9.21}. Em 1 Reis 22.49t o rei Jeosafá construiu "navios de 
Tariií-' para viajar a Ofir em busca de ouro, no entanto este empreendimento fracassou 
no sêculc depois de Salomão, antes que os navios pudessem zarpar de Eziam-Geber. 
Alguns eruditos acreditam que "Társis" significa normalmente embarcações utilizadas 
para transportar minérios ou metais. 
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Uma referência ao oura de Ofir foi encontrada em um fragmento de cerâmica pré-
exílico descoberto em TclL Qasifeh. A inscrição diz: "Ouro de Ofir para Bete-Horom, 30 
sidos" (MAISLÈR, B.T Two Hebrew os traça from Tell Qasíle, JNES, 10:265-7). Esta 
descoberta indica que pelo menos um rei que viveu depois de Josafá foi bem-sucedido em 
sua busca pelo ouro de Ofir. 

O valor do ouro de O fir pode ser percebido em algumas passagens poéticas. Em í sai as 
13.12 é comparado ao Houro puro" (cf. Jó 28.15, 16). Em Salmos 45.9110] a rainha é 
descrita como adornada de ouro finíssimo de Ofir, Em Jó 22,24 a palavra "Ofir" parece 
ter o sentido de "o ouro de Ofir". 

A localização de Ofir não foi identificada de modo conclusivo. Várias teorias têm sido 
formuladas, levando em conta os produtos identificados com Ofir e a duração de tres anos 
de viagem. Muito provavelmente os três anos referem-se a um ano e parte dos dois outros. 
Talvez, a melhor possibilidade seja a de localizar Ofir na República da Somália, país que 
se situa no extremo oriental da África, antes conhecido como Punt. Os produtos obtidos 
em Ofir são conhecidos na África, e as palavras hebraicas para as duas espécies de 
macaco (macacos antropòides e babuínos/bugios?) tem relação com palavras egípcias (qf 

e ky)-
Uma teoria diferente coloca Ofir na índia, onde as mercadorias mencionadas também 

podiam ser encontradas, especialmente se se tratava realmente de madeira de sândalo. 
Alguns identificam Oíir com SuparaT cerca de 100 km ao norte de Bombaim, O comercio 
entre a índia e o Golfo Pérsico desde o segundo milênio a C. é fato comprovado Jerônimo 
chegou a traduzir Ofir por "índia' uma vez (Jé 28.16). refletindo a forte tradição de seus 
dias. 

Uma terceira alternativa é a costa sudoeste da Arábia. A relação próxima entre Onr 
e Sabá e Ha vil á em Gênesis 10.29 apoia esta identificação. Maaf i r no lêmen tem sido 
julgada como localização de Ofir. Esta teoria não impede a possibilidade de que algumas 
das mercadorias fossem originaria mente traí idas da índia para Ofir, 

Bibliografia: ALBKIGHT, W . F.tArchaeology and the religion of Israel, John Ilopkins, 
1953, p. 133-5,212. 

r i . W , 

51 pW VÚts) apressar-se, precipitar-se, obrigar, ser pressionado (com o mesmo 

significado no árabe). 

Este verbo é usado quatro vezes em Provérbios com o propósito de de se sü mu lar a 
pressa de adquirir riquezas (29.20) e as palavras e ações precipitadas (29.20; 19.2; 21,5) 
Na famosa passagem de Josué 10.13, o sol não se apressou em se pôr. 

O território de alguém pode ser muito Estreito* (Js 17.15); é possível também "obrigar 
alguém a agir (Êx 5.13; Gn 19.15 — ARA "apertar com"). 

('òtsâr) Veja o n.n 154a. 

52 "1ÍK t 'ôr) ser luz, tornar-se luz, brithan no hifil, dar luz, produzir brilho. 
Corresponde ao ugarítico r, "ser brilhante, iluminar^, e ao acadiano urru, "dia 7. 
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• ° U C ? f r T e n t C n Q q a l e 110 n i f a l ' e m h D r a - e . e s no hiSL 
ao bnlho do sol, ainda q u e seu U S o m e t a fór ico Beja mais comum, 

Termos Derivados 

52a n í f c (ôr)luz. 
l 52b tnnlK ( Jôra) Jj ÍHÍ. 

52c iTTÍK ( orâ) II\ erva (apenas em 2 Rs 4.39). 

mm Cúr) chama, 
tfy-m Vürtni) Urim 
f-^Ç (mã 'ôr) luminar, 

52g ITmip {mc Tirâ) abertura (para entrada de luz), 

0 conceito de luz nas Escrituras o algo importante, visto que trata de força, pessoais 
^ . o a i s tanto no sentido literal quanto no metafórico. A luz está estreitamente ligada 
Ki. e a felicidade, o que jusüfica as freqüentes comparações entre Deus e a luz Desde 

- : mundo antigo quase sempre adorava o sol, o papel de Deus como criador da luz ê 
] ] n a J dc tudo, ele tornará o sol desnecessário (Is 60 19 20) 

1 r 11 t n i e n c í o n a d a indicador de tempo, separando o dia da 
un L.D}. A eníase esta no brilho do sol no inicio da manhã (Gn 44 Jz 16 2) de 
q « o termo 'luz'' pode ser às vezes traduzido por "alva^ (Ne Uma distinção 
- feita em.ro o romper do dia" e a ^luz do dia" que sucede (Jz 19,26) o levantar de 

t-J Amos 8.9 menciona um juízo de trevas que cairá sobre Israel "ao meio-dia" 
esta naturalmente associada com os corpos que produzem luz, mesmo que seja 

deles, conforme pode ser visto na criação da luz distinta da dos luminares (Gn 
o a luz sao respectivamente o luminar maior" e o "luminar menor' fGn 1 16: 

3. - j. e as estrelas também trazem esta idéia sendo chamados de "estrelas 1 u isentes'' 
B£&3 ) . Toda passagem que fala do brilho ( Ôr, no hifil) o u da luz (VV) do sol (Gn 

^ 1 6 . 1= 30.20; 60.19; Jr 31.35; Ez 32.8; SI 136,7-9) também se refere à luz da lua e a* 
« s a luz das estrelas" (TDOT, v, 1, p. 151J Estes luminares celestiais são integrantes 

3ss_-v,]ha do cosmo conforme fundamentado pelo Criador e servem de relogio para 
r f «Cações ÍGn l . H ; SI 104,19; Jr 31.35 e s,). O AT evita a idéia de tratar o sol 
* * para que os bebreus não sucumbissem diante ria tendência de adorá-lo ( t f 

_ 2 ' •• U m a o u t r a l u z d a P a r t e d e era a coJuna de fo^o que iluminava a noite 
israelitas durante as peregrinações pelo deserto (Êx 13.21; 81 105,39). lato era 
mente mais aterrorizante do que brilhante, o que também manifestava a glória 
SI 77.18(19]; 97.4; Jó 36.32). 
as luzes feitas pelo homem tem03 o candelabro do tabemáculo (NTm 4.9, 16; 8 2) 
a sua luz no lugar santo. Candeias que queimavam azeite de oliva eram muito 

as pelo seu uso nos lares (Pv 13.9). 
é usado metaforicamente quando a face ou os olhos de alguém são vistos como 
que têm Iuí om si. As vezes uma perspectiva literal está em vista fSI 38 101111 

nte também no caso difícil de 1 Sm 14.27), embora na maior parte dos casos 
WBtO refere-se a uma face alegre que expressa boa disposição (Já 29 24) O favor 

na é visto em sua face (semblante) (Pv 16 15) c "o fulgor do rosto de Deus" indica 
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a aprovação divina (Si 44.3 [41; 89.15115]). 
Na famosa bênção saceníotal de Numeras 6.25, o b í Ú do verbo é usado em um 

contexto semelhante: "O Senhor faça resplandecer o a eu rosto sobre ti, e tenha 
misericórdia de ti" Essa expressão tão antiga e importante aparece cinco vezes nos 
salmos, invocando o livramento de Deus e a sua presença restauradora em favor dos seus 
servos (SI 31.16117]; 67.1[2]; 80.3, 7, 19[4, 20j; 119.135), Em Daniel 9.17 o grande 
estadista implora ao Senhor a misericórdia que permita sua face brilhar sobre o seu 
santuário e reverta a condição desolada de Jerusalém. A expressão encontra um paralelo 
em ugaríttco; "o semblante do sol brilha sobre mim", cujo sentido 6; "gozo do favor do rei". 

A luz também pode simbolizar 'Vida" ou "prosperidade" de modo geral "Ver a luz* 
eqüivale a ''nascer" (Jó 3.16), e a "luz da vida" é uma referencia poética ao fato de estar 
vivo (Jó 33.30; SI 56.13114]). 

Alguns, porém, argumentam que esta expressão deveria ser traduzida por <£a terra dos 
vivcntes\ visto ser esse o significado da palavra em fenício. Faz muito sentido em 
passagens como Jó 33.30. A palavra "terra" é encontrada em Salmos 116 9 um paralelo 
próximo de Salmos 56 13 [14], Dahood (Psabw, I, //, In: AB) sugere o sentido de "terra da 
vida eterna". 

Em Salmos 36.9Í10] luz1* tem por correspondente a "fonte da vida". Em concordância 
com este uso Dahood argumenta que "ver a luz" é de fato em muitos casos ver a luz da 
face de Deus em imortalidade (SI 36,911 Ü]; a idéia negativa tem como exemplo SI 
49.19 [20]). Esta e a expressão de lsaías 53 11 quando a LXX e os textos DSS falam sobre 
esta veia de imortalidade para o Servo sofredor {cf. SI 3.7,15). 

Jó 22.28 descreve a prosperidade como uma luz que brilhará nos caminhos de alguém 
e uns poucos capítulos depois o "bem" é comparado com a "luz* (30 26). Infelizmente Jó 
encontrou o "mal" e a "escuridão", uma série de contrastes que está de acordo com a 
descrição de Amos sobre o dia do Senhor como um dia de trevas e não de luz (5.18). Um 
dia sem luz anuncia sofrimento e calamidade, 

A prosperidade e a vida estão intimamente relacionadas com a alegria, de modo que 
é apropriado encontrar "felicidade" como um significado para "luz", Òs dois conceitos 
aparecem paralelamente em Salmos 97.11, Em Ester 8.16 (que usa orâ), "luz" é uma das 
varias palavras que descrevem o alívio e a alegria sentida pelos judeus na Pérsia quando 
o decreto para destruí-los foi anulado. Provérbios 15.30 fala da IUÜ dos olhos que tornam 
o coração felizT 

Outro uso metafórico de destaque relaciona a luz com a instrução. Quando um homem 
encontra sabedoria, seu rosto reluz (Ec 8.1). O ensino dos pais de alguém (Pv 6 23) bem 
corno a palavra de Deus são lâmpada para os pés de alguém, são uma luz para o caminho 
(SI 119 105, 130). Salmos 19, que compara as Escrituras Sagradas com a natureza e com 
o sol particularmente, afirma que os mandamentos do Senhor alumiam os olhos (v 8[9]) 
De modo bem semelhante o desafio a Israel de 'andar na luz do Senhor" denota fidelidade 
as leis e aos ensinos de Deus (Is 2.3, 5; cf. 51.4). Km suma, ao passo que as trevas são 
associadas com a morte (Jó 3.5; 10.21; SI 88.6; 91 6), com o fracasso e o sofrimento (Jr 
28.22; Am 5.18, 20; Lm 3.2), com a loucura (Jó 37,19; 38.2; Ec 2.13) e com o pecado (Jó 
24.16; Si 74.20; Pv 2.13; Jr 49.9), a luz é asaocíada com a vida (Ml 3 20 [4 2]) com a 
salvação e a prosperidade (Jó 29.3; Is 58-8; SI 36.10[91), com a sabedoria (SI 19.9[S]-
119.105, 130; Pv 6.23; Dn 5.11) e com a justiça (Is 42.1-3; 49,6" 51.4 e s.; Mq 7.S). 

A última idéia desenvolvida é de a lü* ser comparada com o próprio Deus O Senhor 
é a minha luz e a mmha salvação (SI 27-1), embora seja uma labareda que consome as 
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iniqüidades (Is 10.111 Isaías descreve o Messias como uma grande luz cm um terra de 
profunda escuridão (9,211 j). Ele será "uma luz para as naçoes'J de modo que a salvação de 
Deus possa alcançar os confins da terra (42.6; 49.6). 

Ainda que o AT seja cuidadoso em não identificar Deus com o sol. a glória 
resplandecente de Deus c descrita sob o aspecto do sol CEz 43-2). Ele á o ilustre (que 
resplandece) (SI 76.4151), trazendo cura em suas asas ou raios (Ml 4.2[3:20J), Na futura 
era de felicidade, a glória do Senhor se levantará sobre nós (Is 60,1-3), e ele, não o sol, 
será uma luz perpétua (Ia 60.19, 20). 

'ürim. Urim Esta palavra ocorre sete vezes no AT, aparecendo apenas no plural. Há um 
possível caso de uso no singular, ür, em Isaías 31.9, 44.16 e 50.11, "fogo", 'ürim tem 
;ambém o sentido de Oriente, região da luz (Is 24,15). Em todos os casos, com exceção de 
duas ocorrências, o Urim aparece juntamente com o Tu mim. Ambos eram colocados no 
"peitoral do juízo1 do sumo sacerdote ÍÉx 2S.30; Lv 8,8; veja hoshen) e usados na revelação 
dos juízos de Deus por meio de oráculos (Nm 27.21), 

Embora 'tirím seja provavelmente derivado de òr, "ser lua" (q.v.), o ugarítíco 'r 
assim m&í p 22), outras possibilidades são 'ãrar, "amaldiçoar", e 'ãrâ, "arrancar" (KB, 

p. 23), Somente em tempos pós-exíbeos o Urim e o Tumim aparecem sem o artigo ou o seu 
_;uivalente indicando que estas palavras eram originalmente substantivos comuns, com 

: sentido de "luzes e perfeiçoes" (veja tdman), conforme a m e o grego posterior, 
phõtisrnoi küi teleotites, ou, de modo mais livre, délõsis kai aletheia, "iluminação e 
verdade". 

O Urim e o Tumim aparecem nas Escrituras sem nenhuma identificação explicativa, 
' • f ^ e ç ã o do fato de que eles eram postos "no peitoral [..,] e sobre o coração de Arão" 

2ti.30), o que pode sugerir que estes são nada mais do que termos descritivos para se 
referir às doze pedras preciosas do contexto imediatamente anterior. Tais pedras eram 

vadas com os nomes das tribos de Israel (vv, 17-21) e colocadas no peitoral do juízo 
- o coração de Arão (v. 29). Todavia, conforme Levítico 8.8, eles parecem ser um 
- c imo às 12 pedras, Josefo prescreve características de oráculo das doze pedras, 

àfirmando que elas haveriam de brilhar quando Israel estava para vencer uma batalha 
(An/igüidades, 3,8, 9). A tradição talmúdica sugere que a Shekinah iluminaria certas 
ÍÍiras dos nomes das tribos para soletrar revelações, (Yo/rwi, 73, a-b; ainda que cinco das 
22 consoantes não apareçam nestes 12 nomes). Na verdade, a combinação de "sonhos, com 

_ nm e com os profetas" (1 Sm 28.6) indica que, assim como o primeiro e o último termo 
denotam revelações à mente daquele que pede por meio de um Intermediário profético, 
' ambem o Urim denota uma revelação pessoal correspondente, por meio da mente daquele 
intermediário sacerdotal que usava as pedras brilhantes do peitoral no santuário de Israel 
. - assogãçto de Moisés do Urim e do Tumim com a tribo de Levi, Dt 33-6), e a busca de 

"o divina por parte de Davi por intermédio do homem que usava um éíòde sacerdotal 
q.v.'} (1 Sm 23.9-12; 30.7, 8), ao qual, por sua vez, o peitoral estava ligado (Êx 

- • |-28j. 
Os críticos de atitude negativa presumem que os 'urim eram imagens, dados mágicos, 

aos de adivinhação, tipo "cara e coroa", respondendo um "sim" quando a luz ( ur) 
para cima (cf. /o*, v, 4, p. 739 e o acréscimo da RSV em 1 Sm 14.41). Contudo tõm 

significa "escuro", Além disso, os oráculos sacerdotais não se restringiam a respostas 
^tipo sim e não (Jz 18,5, 6; 2 Sm 5.19) mas dava explicações detalhadas na resposta (Jz 

I Sm 10 22; 2 Sm 5.23). As Escrituras condenam a adivinhação pagã e mecânica (Os 
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4.12). Não aparece mais menção de oráculo oficiais depois da época de Davi (substituídos 
pelos profetas?). Além disso o peitoral, juntamente com o Urim, parece ter desaparecido 
no exílio (cf Ed 2.63; cf. o relato de Josefo sobre uma destruição na época dos Macaheus 
Antigüidades, 3 8, 9). 

mã'ôr. Luz, luminar. Este substantivo masculino é um sinônimo próximo de 'ôr 
ocorrendo apenas 20 vezes. É usado para s^ referir ao candelabro no tabernáculo por 
várias vezes (Ex 35.14; Lv 24,2; Nm 4.9, 16). 

'òrâ I Luzt alegria. Esta forma feminina de ur ocorre apenas três vezes no AT (SI 
139,12; Is 26,19; Et 8.16). 

Bibliografia; LDíDSLOM, J., Lot-ca^tíng in the Old Testament, VT12:264-78. — 
M A N G A N , Edward A„ The Urim and Thummim, CBQ, 1:133^8, — M A Y , H . G „ Ephod and 
Arief A-JSL, 56:44-69, RicHÀKDSON, TWB, p. 129. — RO£ERTfíGNT Edward! The 'Urim 
and Thummim; what were they?, VT, 14:67-74. — TDNT, V. 9, p, 316-27 — TDOT v 1 N 
147-66. — THAT, v. I, p, 84-90. Js 

H.W, 

hit* [ 'òt). Veja o 41a. 

53 f-mw ( 'Oi) consentir, concordar (apenas no nifal). 

O H * Cârím). Veja o n." 52e. 

54 íR ( ãz) então 

Termo Derivado 

54a iíKQ (me 'ãz) no passado, desde há muito, desde. 

Este advérbio aparece 130 vezes. Está relacionado com o termo ugarítico idk, "então". 
O uso no hebraico é enfático, ocorrendo em muitos contextos importantes e, de modo 
freqüente, em passagens poéticas, Como advérbio de tempo, pode-se referir tanto ao 
passado como ao presente. Depois da grande vitória sobre o Egito no Mar Vermelho 
"então Moisés cantou este cântico ao SEWHOBf (Êx 16.1; cf. Nm 21.17). "Então" introduz 
o pedido que Josué fez para que o sol parasse (Jz 10.12). Quando o templo foi dedicado 
então Salomão reuniu todo o Israel" (1 Rs 8.1). 

' ã z também aparece em contextos futuros, especificando o tempo em que os olhos dos 
cegos serão abertos (Is 35 5) ou o retorno do cativeiro trará regozijo (Is 60,5). Depois que 
o servo de Abraão tivesse procurado uma esposa dentre os seus parentes, "então" ele 
estaria livre do seu juramento (Gn 24 41: Êx 12.44), 

Os cânticos de vitona de Êxodo 15 e Juizes 5 usam 'ãz de modo enfático Quando as 
notícias a respeito do triunfo de Israel foram ouvidas, "ora (então) os príncipes de Edfom 
se pertubaram" (Ex 15.15). Km Juizes 5.8, 11, 13 o termo e usado para descrever a 
seqüência da batalha com os esnaneus. 
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''Então" também pode expressar rigorosa seqüência lógica. Sc Israel guardar o sábado, 
"então" se deleitará no Senhor ds 58.14). Se não fosse a meditação na lei, afirma Davi, 
"eu teria perecido" (SI 119.92; 2 Rs 13.19). 

mé'ãz. Desde. Derivado de mm. az, "de então" Cümo no caso de Jeremias 44.18 (a ARA 
traz "entre'1}. Ocorre 18 ve2es, sendo sete dei as como preposição ou conjunção (Rt 2,7; Gn 
39-5). Quando aparece nu absoluto refere se ao passado recente (2 Sm 15.34) ou ao 
passado mais remoto. Em lsaías um grande grupo de versículos mostra que Deus "desde 
aquele tempo" predisse o futuro (44.8; 45.21; 40,3, 5, 7, S). O trono de Deus foi 
estabelecido ' desde a antigüidade ' (SI 93.2), o que aponta para além da criação (Pv 8.22). 

ILW. 

$5 TÍJK ('êzôb) hissopo. 

Esta palavra aparece deu vezes, principalmente no Pentateuco, A palavra em 
português é derivada do termo grego tjocMJioç, que é apenas o ma tentativa de 
transliterar o hebraico. O hissopo é uma pequena planta que cresce em muros (1 Rs 4.33), 
devendo ser identificada provavelmente com a manjerona, da família da hortelã. Era 
usada para a aspersáo de sangue e água nas cerimônias de purificação. 

A importância do hissopo se verifica desde o Êxodo. Deus disse a Moisés que cada 
família deveria sacrificar um cordeiro, pegar o maço de hissopo, molhando-o no sangue 
que estava na bacia, e marcar a verga da porta e suas ombreiras (Éx 12 22). Quando o 
Anjo do Senhor passasse e visse o sangue, pouparia o filho primogênito daquele lar. 
Assim, o hissopo funcionava como uma escova que era imersa no sangue. 

Em Levítico 14.4-6 o hissopo é usado em uma cerimônia de purificação para um 
homem curado de lepra. O hissopo, juntamente com uma ave viva, madeira de cedro e 
estofo carmesim, era imerso no sangue da ave imolada sobre água corrente, O homem a 
ser purificado era aspergido sete vezes com esta mistura de sangue e água, O mesmo 
procedimento era aplicado a uma casa que tivesse sinais de "lepra* (provávelmente mofo, 
veja tsãraa±\ A casa deve também ser espargida sete vezes com a mesma mistura (Lv 
14.49-52). 

O proced imento para com pessoas c objetos contaminados pelo contato com um cadáver 
era semelhante. Era preparada uma cinza especial para a purificação queimando-se o 
corpo de uma novilha vermelha sacrificada e lançando-se em cima do corpo madeira de 
cedro, hissopo e estofo carmesim (Nm 19,6), Quando alguém ou alguma coisa tivesse 
estado próxima a um cadáver, água corrente era acrescentada às cincas de purificação, 
e o hissopo era usado para espargir a pessoa ou os objetos contaminados no terceiro e no 
sétimo dia de impureza ritual (Nm 19.17-19}. Qualquer pessoa impura que falliasse em 
cumprir estas regras deveria ser eliminada de Israel 

Na Mishná (TI. Danby, Oxford, 1933) há 17 páginas de regras para a preparação e a 
aspersáo desta água (p. 697-714). E desnecessário dizer que algumas das regras possuíam 
minúcias que chegavam até mesmo ao ridículo. O elemento espiritual, porem, estava 
ausente. Tais regras representam as idéias dos fariseus dos dias de Jesus, 

A combinação de cedro, hissopo e estofo carmesim encontrada em Levítico e Números 
e fascinante. O cedro c o hissopo parecem representar respectivamente a árvore mais 
magnífica e o arbusto mais insignificante (1 Rs 4.3315.131), O cedro é símbolo de força, 
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esplendor e longevidade, e pode enfatizar a importância destes ritos. 
Em Hebreus 9.1 í) há uma referência a Moisés tomando do sangue de bezerros, água, 

lã carmesim e bíssopo a fim de espargir o livro da aliança e todo o povo quando ele 
estabeleceu a aliança do Sinai, embora a lã carmesim e o hissopo não sejam 
expressamente mencionados em Êxodo 24,6-fí. 

Quando Davi, arrependido, clamou a Ueus, "purifica-me com hissopo, e íicarei limpo" 
(SI 51.7E9I), ele se referia ãs leis de Números 19. Davi tinha consciência de que se não 
fosse purificado, ele seria eliminado do seu povo. 

Talvez a menção da planta do hissopo dada a Cristo na cruz (Jo 19.29) refira-se 
simbolicamente à purificação infinita que foi realizada por meio de sua morte. 

Bibliografia: HAEKISÜN , R. K,t The Biblical problem of hys&op, EQt 26:218-24, — 
SHEWELL-COOPER, W. E., Flora, ZPEB, v, 2, p. 570, 

H.W. 

('êzórX Veja o n," 59a. 

í l ^ T K Cüzkâíyã). Veja o n.° 551d.. 

56 ^iS ('ãzal) ir emborat circular. 
EsLe verbo é usado para sc referir a um comprador que se ufana de sua compra depois 

de tomar o seu caminho (Pv 20.14). Israel também muda sua posição, movendo-se de um 
aliado para outro (Jr 2.36). 

Três vezes o sentido do termo é "ficar exausto". A água ''evapora11 [Jó 14.11), o poder 
de Israel ye foi iDt 32.36) e o pão de Saul se acabou (1 Sm 9.7). 

Quando combinado com 'êz, "bode", a palavra torna-se 'dzã 'zêl, "Azazel", "o bode que 
se vai" ou o "bode expiatório" de Levítíeo 16-

H.W. 

57 ('ãzan) í, ouvir, dar ouvidos. 

Este verbo ê usado apenas no hifil, indicando seu caráter d eno mi nativo. 

Substantivo de Origem 

57a ffíW ( õzen) ouvido 

Termo Derivado 

57b "TI* {'âzên) ferramentas, instrumentos. 

'ãzan òcorre principalmente nos livros poéticos como um paralelo dos verbos shãma', 
"ouvir", e hiqshíb, "prestar atenção". Mesmo quando o termo é usado basicamente em 
livros não poéticos, ocorre em passagens poéticas, tais como os cânticos de Lameque (Gn 
4,23), de Moisés (Dt 32.1) e de Débora (Jz 5.3). A vasta maioria de suas 42 ocorrências 
aparece na forma do imperativo. 
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ózen. Ouvido, orelha, Este substantivo ocorro quase 200 vezes e è usüdo na maior 
parte das vezes com referência ao homem, ainda que se refira às orelhas de um cão (Pv 

17) e à orelha de uma ovelha, parcialmente resgatada do poder de um Jeão (Am 3.12). 
De maneira antropomórflca Deus é descrito como quem possui "orelhas" ou "ouvidos*. 

O ouvido talvez possa ser melhor estudado se distinguimos os três sentidos básicos do 
•.--NU LI: o órgão da audição, uma parte do corpo sujeita a ações simbólicas e um sinal de 
receptividade e compreensão. Tais usos estão quase sempre inter-relacionados. 

O ouvido, como órgão físico, foi feito por Deus (SJ 94.9), que também pode ouvir. Em 
con traste, os ouvidos dos ídolos feitos pelo homem não ouvem coisa alguma (SI 115.6; 
135.17), Quando o órgão físico é mencionado, com freqüência "ouvido" é uma boa tradução, 
ema vez de "orelhas" Falar às orelhas de alguém" é melhor traduzido por 'Talar ao seu 
ouvido" (Gn 44.18). 

Visto que o ouvido representa o atender e a obediência, o termo é usado em ações 
simbólicas de importância. Se um escravo escolhesse servir o seu senhor de modo 
permanente, a sua orelha era furada com uma sovei a (Éx 21,6; Dl 15.17; cf. SI 40,6 [71). 
Por meio deste ato legal, o escravo estava obrigado à obediência por toda a sua vida. Na 
ordenação de Arão e de seus filhos ao sacerdócio, um pouco de sangue do carneiro 
sacrificado era colocado no lobo da orelha direita, nos polegares direitos do pé e da mão 
de cada um deles (Lv 8.23, 24; Èx 29.20). O caso d« alguém purificado de lepra era 
semelhante, Tanto o sangue como o azeite eram postos na orelha direita e nos polegares 
direitos do pé e da mão, no oitavo dia de suas cerimônias de purificação (Lv 14.14-17). 

Brincos ("arrecadas", ABA) eram aparentemente dados pelo noivo à noiva no casamento 
Es 18:12) (o pendente, dado a Rebeca era usado no nariz [Gn 24.22]), contudo estavam 

associados com idolatria em Gn 35.4. Os israelitas tiraram os seus brincos de ouro para 
que Arão pudesse fazer um bezerro de ouro (Ês 32.2, 3). As orelhas e o nariz eram 
mutilados pelo inimigo enfurecido como sinal de completa rejeição [Ez 23 25). 

A maior parte das referencias ao ouvido envolve uma resposta daquele que ouve, 
"Ouvir", "'dar ouvidos" ou "inclinar os ouvidos" têm o sentido de prestar muita atenção, 

às palavras do sábio (Pv 22.17), Quantas vezes Deus insiste com o Israel 
desobediente para que ouça e atenda às SUÍÍ* advertências cm vista do juízo iminente (Os 

1: Jr 13.15X Até mesmo o céu e a terra são convocados para ouvirem como testemunhas 
das promessas da aliança com Israel (Dt 32,1; Is 1,2). As prediçoes de desastres sobre a 
nação fazem os ouvidos tinir, tão chocante é a mensagem (1 Sm 3.11; 2 Rs 21.12; Jr 19.3). 

Duas vezes, o termo "dureza" ou "pesado" é usado com referência aos ouvidos de I srael. 
Eles impediram seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus por intermédio dos profetas (Zc 
7,11, 12}, porque Deus lhes trouxe surdez como juízo (Is G,1Ü; cf 2 Cr 24.19; Ne 9.30), 
Assim cotno os ídolos, a nação possuía ouvidos mas não podia ouvir (Jr 5.12). Uma vez os 
ouvidos do povo são chamados de "incircuncisos", sendo que logo em seguida fala-se das 
palavras do Deus da aliança (Jr6-10). 

Ouvir e compreender estão fortemente relacionados em algumas ocasiões (Jó 13,1), e 
as "ouvidos" qu;iae possuem o sentido de "mente1' (Jó 33.15). Conforme observou llorst: 
"Os ouvidos são tidos como os instrumentos por meio dos quais o discurso e as ordens são 
:ap"ariosr e não o cérebro, conforme pensamos. Desse modo o ouvido é o local da 
percepção'" ÍTDNT, V. 5, p. 546), Provérbios 23.13 condena a recusa de ouvir o clamor do 
pobre e permanecer desatento à sua queixa. No entanto, o homem que tapa os ouvidos 
para não ouvir de homicídios é elogiado (Is 33.15). A importância do órgão em relação à 
vida espiritual de alguém é expressa por Jó: Porventura o ouvido não submete à prova 
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as palavras coma o paladar prova as comidas?" (Jó 12111). 
Muitas referências dizem respeito à capacidade de Deus de ouvir e agir, A arrogância 

da Assíria chegou aos seus ouvidos e resultou na destruição daquela nação (Is 37,29), A 
maioria das passagens fala da resposta de Deus à oração, O sal mista luta freqüentemente 
com Deus para que ouça o seu clamor por socorro (Si 80.112]; 54.2[41) e para que o salve 
do inimigo. Na dedicaçao do tómploj Salomão pediu que os ouvidos de Deus sempre 
estivessem atentos à oração de seu povo (2 Cr 6,40). Daniel voltou-se em direção ao 
templo para pedir que Deu? inclinasse o seu ouvido e fizesse algo com respeito às ruínas 
de Jerusalém (Dn 9 .18). Quando a oração não é respondida, não é porque Deus se tornou 
surdo (Is 59.1 ). O pecado de Israel o impediu de ter uma resposta de salvação (Dt 1.45). 

"Destapar o ouvido" (gãlá 'õze.rt) significa "revelar informações importantes", tal como 
uma conspiração contra o rei U Sm 22.8, 17). Em um contexto legal tem o sentido de 
"trazer um assunto para a atenção de alguénv ÍRt 4.4). Quando Deus é o sujeito, 
"d esta par o ouvido" significa "revelar* a verdade aos seus servos (1 Sm 9.15; 2 Sm 7,27). 

Bibliografia; RICHAÍEDSON, TWBt p. 104. — TDNT, v. 5, p. 5 4 T H A l \ v, 1, 95-7. 
H W . 

58 ('ãzan) penar, testar, provar. Somente no piei (Ec 12,9). 

58a tjfJSft O?I'ZJI ) balanço, pratos de balança. 

Aparecendo sempre no dual, rno'zfnayini indica os dois pratos de uma balança, os 
quais eram usados para pesar prata em uma transação comercial (Jr 32.10), Balanças 
justas eram o deleite de Deus (Lv 19.36; Pv 11.1), e os profetas condenavam mercadores 
trapaceiros (Am 8.5; Mq 6.11). 

Jó desejava que seu caso fosse jjesado por Deus (Jó 31.6), Deus tem a capacidade de 
pesar as colinas em balanças (ís 40.12), e vê as naçòcs como grãos de pó cm balanças (ís 
40,15). 

As balanças da antigü idade eram uma barra simples suspensa ao meio com pratos em 
cada extremidade. (Para melhor saber como era uma balança egípcia, veja L, M. 
PETERSEN, Balance., In; ZPEB. 

Os pesos eram chamados de 'ãbãnim (g,u,), pedras, feitas normalmente de pedra 
trabalhada c polida. A principal oportunidade de trapacear estava nos pesos usados. 

H.W. 

píK ('âzêq). Veja o n* 577b. 

59 ( 'ãzar) cingir, vestir. 

Termo Derivado 

59a fTiTH! ( 'êzôr) cinto. 

Este verbo ocorre normalmente no qal e no piei, uma vez no nifal e três vezes no 
hitpael, principalmente nos livros poéticos, Na maior parte das vezes está em vista a 
preparação militar. 
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'èzôr. Cinto. De suas 14 ocorrências, oito estão em Jeremias 13.1-11. Elias vestiu-se de 
um cinto de couro em volta de sua vestimenta de pêlos (2 Rs 1.8), enquanto Jeremias 
vestiu-se de um cinto de linho bem ajustado ( J r 13.1, 11), Ele o deixou apodrecendo perto 
do Eufrates como símbolo da natureza corrupta de Israel (Jr 13.10, 11). 

O "cinto" caracterizava a vestimenta de um soldado. Os assírios não usavam um cinto 
solto enquanto conquistavam o sul (Is 5.27; tâz 23.15), Deus é aquele que prepara ou cinge 
0 salmista com força para a batalha (SI 18-32, 39[33, 401 = 2 Sm 22.40). Deus cingiu Ciro, 
talvez equipando-o com armadura (Is 45.5), Os fracos são cingidos de força, mas os 
arrogantes são despedaçados (1 Sm 2,4). Deus desafia as nações a cingir-se para a 
batalha, mas elas enfrentam a derrota certa (Is S-9), 

As vezes o sentido militar é substituído por um "preparo para ação". Deus ordena a 
Jó que cinja os seus lombos como um homem e atenda os argumentos de Deus (Jo 38 3; 
40.7), A Jeremias é dada a mesma ordem em preparação para um ministério controverso 
1 Jr 1,17). 

Quando Deus mudou o pranto de Davi em dança, ele vestiu-se (cingiu-se) de alegria 
(SI 30,11 [12]}, Uma metáfora semelhante caracteriza o Messias, que se veste de justiça 
e verdade com um cinto (Is 11.5). 

Em Salmos 65.6, Deus, como Criador, e citado como "cingido de poder*. O Rei do 
universo está ''vestido de majestade", c:cingido de poder" (SI 93.1). 

Bibliografia: WRIGHT, G- E,t Israel ite daíly life, BA, 18:50 79. 

H.W. 

Dî TK CezrÕa'): Veja o n.ú 583b 

('ezrãk). Veja o n.° 580b. 

60 HW Câh) I, ai! 

m ('ãh) II, III Veja o n.° G6aT G2a. 

MW ('õah). Veja o 65a. 

61 Cahad) um, mesmo, único, primeiro, cada, uma vez, fem. rrx 
('ahat). 

Esta palavra ocorre 960 vezes como substantivo, adjetivo ou advérbio, como numerai 
cardinal ou ordinal, freqüentemente usados em um sentido distributivo. Possuí uma 
identificação próxima com yãhod, "ser unido", e com rõ'sh Kprimeiro, cabeça", 
especialmente em conexão com o "primeiro dia" do mês (Gn 8.13). O termo enfatiza a 
unidade embora reconheça diversidade dentro da unidade, 

''ehad pode referir-se a determinado indivíduo (Jz 13.2) ou a uma bênção singular (Gn 
27,38). Salomão foi o único escolhido pelo Senhor (1 Cr 29.1). A noção de singularidade 
também é encontrada em 2 Samuel 7.23 e em Ezequiel 33.24 (para ver o que este 
£ rsicu 1 o d i z com refe r ência a De u s, vej a abaixo), A expres s - ao ̂ n um só d i a " pode refer ir-s e 

rio aspecto repentino de jufzo (Is 10,27; 47.9) ou bênção (Is 66.S). 
Adverbialmcnte, 'ehad significa "uma vez" (2 Rs 6,10). Deus jurou solenemente a 

Davi "uma vez" que os seus descendentes e o trono durariam para sempre (SI 89.35[35]). 
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Em Ageu 2.6 o Senhor adverte que abalaria céu e terra "ainda uma vez, dentro em 
pouco" Apesar disto, esta prediçào de abalar as nações provavelmente inclui tanto um 
cumprimento próximo quando distante [cf. ITb 12.26) A expressão "num só dia" denota 
a rapidez dos atos do Senhor (Is 14 [13]; Zc 3.9). 

Às vezes a expressão "como um homem" pode significar 'todos de uma vez" (Km 14.15), 
mas quando foi dito a Gideao que ele derrotaria Mídiã "como um homem", isto si gnifi cavai 
provavelmente, "tão rapidamente como um único homem" (Jz 6.16). A frase também pode-
se referir a uma nação que se levantava para agir unida contra a injustiça grosseira (Jz 
20.8; 1 Sm 11.7), A afirmação de Snfbnias de que o povo servia a Deus "com um só ombro" 
(ARA de comum acordo) (3.9) significa provavelmente "ombro a ombro", sol ida mente 
unidos. Da mesma forma Êxodo 24.3, "a uma só voz", expressa que todo o Israel estava 
envolvido ao entrar em aliança com lavé. 

O conceito de unidade esta relacionado com o tabernáculo, cujas cortinas eram 
juntadas para formar uma unidade (Êx 26.6, 11; 36.13). Adão e Eva são descritos como 
"uma só carne ' (Gn 2 24), o que incluL mais do que «nidadasexual. Em Gênesis 34.16 os 
homens de Siquém sugerem casamento coin as filhas de Jacó a fim de se tornarem "um 
só povo". 

Posteriormente Ezequiel predisse que a nação fragmentada de Israel seria de alguma 
forma reunida outra vez, assim como ele ajunta simbolicamente dois pedaços de pau 
(37.17), Uma vez mais Judá e Efraím seriam uma nação com um só rei (37.22). Abraão 
foi visto como "aquele" de quem todo o povo descende (Is 51.2; Ml 2.15), o pai da nação. 

A diversidade dentro da unidade também é vista a partir do fato de que !'ehad tem 
uma forma plural 'ãhadtm. É traduzido por "alguns dias" em Gênesis 27.44; 29.20 e 
Daniel 11.20, Em Gênesis 11.1 o plural modifica "palavras": "toda a terra tinha uma 
linguagem e uma só maneira de falar", Aparentemente isto se refere ao mesmo 
vocabulário, o mesmo grupo de palavras falado por todos na torre de Babel. O primeiro 
"urna ' em Gênesis 11,1 está no singular, o que é análogo à expressão "mesma lei", da 
Páscoa, que se aplica ao nativo da terra e ao estrangeiro (Êx 12.49; cf. Nm 15.16), ou à 
lei ' de morte certa para quem se aproximasse do rei persa sem convite (Et 4.11). 

No famoso Shemá de Deuteronòmio 6.4, "Ouve, u Israel [...} o SENHOR é um", a questão 
da diversidade dentro da unidade tem implicações teológicas. Alguns eruditos têm 
pensado que, embora "um" esteja no singular, o uso da palavra abre espaço para a 
doutrina da Trindade. Ainda que seja verdadeiro que esta dou trínaé prefigurada no AT. 
o versículo concentra-se no fato de que há um só Deus e que Israel deve a ele sua 
exclusiva lealdade (Dt 5.9; 6.5), O NT também é estritamente mouoteísta embora ensine 
ao mesmo tempo diversidade dentro da unidade (Tg 2,19; 1 Co 8.5, 6) 

[As dificuldades lexicais! e sintáticas de Deuteronòmio 6,4 podem ser vistas nas muitas 
traduções apresentadas na NIV. A opção "o SENHOR é nosso Deus, somente o SENBOR" tem 
a seu favor tanto o amplo contexto do livro quanto o cuntexto imediato. Deuteronòmio 6.4 
serve de introdução para motivar Israel a guardar o mandamento de "amar (o SENHOR)" 
(v. 5). A iloção de que o Senhor é o único Deus de Israel concorda admiravelmente com 
o mandamento (cf Ct 6.8 e s.). Além disso, estas duas noções, a relação singular do 
Senhor com Israel e a obrigação de Israel de amá-lo, são fundamentais para a 
preocupaçao das recomendações dadas a Moisés no livro (cf Dt 5.9 e a ; 7.9; 10.14 e s.. 20 
e s,, 13.6; 10,20, 32.12), Finalmente Zacarias emprega o texto com este sentido e a aplica 
universalmente com referência ao eschaton: "O SENHOR será rei sobre toda a terra; 
naquele dia um só será o SENHOR, um só será o seu nome" (14,9), 
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Em Jõ 31 15 e Malaquias 2,10, a palavra é usada para denotar que um só e o mesmo 
Deus criou todos os homens, A referência ao Pastor em Eclesiastes 12.11 indica 
provavelmente que Deus é a única fonte de sabedoria. B.K.W.] 

Bibliografia: KNIGHT , A. Fr. The Lord is One, ExpT, 79:S-10 —TDOTV 1 p 193-
200 — TJÍAT, v, 1, p. 1Ü4-6. 

M.W. 

62 Chh). Ace i ta como rai® de: 

62a 1TT» Vãh)IIt irmão. 

62b ( 'ahâwâ) irmandade, fraternidade. 
62c f n -n » (ahôt)irmâ. 

"âh, f rmdo, parentey companheiro do mesmo locaL, amigo. 
Procedente de uma raiz comum a todas as línguas se míticas, 'ãh ocorre 630 vezes no 

AT. Devido à vasta gama de significados e à prática da poligamia, é, às vezes, necessário 
descrever um irmão no sentido pleno do termo como o filho da mãe de alguém (Dt 13.6 [7]: 
SI 50.20; Jz 8.191 A relação entre os irmãos da mesma mãe era extremamente próxima 
de modo que a admoestarão de matar um irmão que tivesse se tornado idolatra é deveras 
severa ÍDt 13.617]). Espera -se que todo homem seja guardador de seu irmão (Gn 4,9). O 
AT está repleto de histórias sobre meio-irmãos que possuíam mães d i Te rentes. Abraão era 
meio-irmão de Sara (Gn 20,5, 12), e seus filhos Ismael e Isaque nasceram respectivamente 
de Hagar e Sara. A rivalidade entre José e seus meio-irmãos transformou-se em ódio (Gn 
37.2-5 j, e o ódiü de Absalão por Amnom resultou em assassinato (2 Sm 13.29). Até mesmo 
irmãos da mesma mãe cmno Caim e Abel, ou Jacó e Esaú tiveram experiências 
semelhantes Os 1 evitas, porém, de modo apropriado, colocaram a lealdade a Deus acima 
da solidariedade familiar quando mataram seus próprios filhos e irmãos culpados de 
idolatria (Lv 32.29). 

Os descendentes mais remotos de um pai comum são chamados irmãos. Assim 
"irmãos "ocorre juntam ente com "filhos de Israel" (Dt 24.7), "Irmão" É usado de modo mais 
amplo com respeito ao sobrinho de Abraão, Ló (Gn 13.8), e o sobrinho de Labão, Jacó (Gn 
29.15). Membros de uma mesma tribo são chamados "irmãos", levitas (Nm S16.10) ou 
simeonitas (Km 25.6). Os "parentes* de Sansão, dentre os quais ele deveria ter escolhido 
uma esposa, refere-se provavelmente ã sua própria tribo de Dã (Jz 14,3), 

O significado também inclui todos os filhos de Israel, de modo geral, conforme mostra 
o paralelismo com "irmãos" (Lv 25.46; Dt 3.16), Este é t sem dúvida, o pano de fundo do 
uso no NT de 'irmãos' como companheiro na fé. Oa compatriotas de Moisés, escravos no 
Egito, foram chamados "seus irmãos71 (Êx 2.11; 4. IS). Todos eram descendentes de Abraão 
e Jacó. Os profetas de Israel (Dt 18.15) e os reis (Dt 17.15) deveriam ser "irmãos* e não 
estrangeiros. Os israelitas não deveriam tirar vantagem de dificuldades financeiras de 
outros israelitas (Lv 25.35; Ne 5.8), que deveriam ser considerados como "amigos" 
Cpróximos" r ê V ) qu "irmãos" (Dt 15.2). A palavra é usada como correspondente ou 
sinônimo de próximo'1 (Lv 19.17; Jr 9.413]). Em Provérbios há referencia a um ami^omais 
chegado que um "irmão" (18.24; 27.10). Quando Davi elogiou JÔ natas, chamou-o de 
"irmão", neste sentido profunde (2 Sm 1.26). 

Às veies várias nações reivindicavam a condição de "irmãs". Israel referia-se a Edòm 
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como "meu irmão" (Nm 20.14), em parte porque Esaú e Isaque eram filhos de Abraão. Por 
diversas vezes Edom é condenado por maltratar seu irmão Israd (Am 1.11; Ob 10 12) 
Hirão, rei de Tiro, chamou Salomão "meu irmão" (1 Rs 9.l3)t contudo também é Tiro que 
é julgada por desconsiderar a "aliança de irmãos" (Am 1.9). 

"Irmão'1 também é usado por Jacó para se dirigir de modo educado a estrangeiros 
(29.4), O velho de Gibeá chama seus vizinhos pervertidos de "irmãos" (Jz 19 23), quando 
o termo de Jó teria sido mais apropriado: "Sou irmão dos chacais' (30.29). Nas tábuas de 
Mari e nas inscrições semíticas ocidentais a palavra é usada para se dirigir a pessoas de 
posição semelhante e para se referir a companheiros de uma mesma profissão bem como 
a parentes. 

Algu mas autoridades atribuíram a importância dos irmãos a uma estrutura 
"fratriarcal'. A Lei de irmãos é conhecida no Oriente Próximo, e o comportamento de 
Labüo para com sua irmã Keheca pode ser um exemplo de "fratriarcado". Embora o pai 
deles ainda estivesse vivo (Gn 24.50), foi Labão quem assumiu o papel de liderança. 

Speiser relaciona as alegações de Abraão e de Isaque de que suas esposas eram 
irmãs" a um costume semelhante em Nuzi, em que uma esposa nascida em uma família 

importante era adotada para ser também uma irmã. Isto lhe dava uma condição superior 
e ajudava a explicar o comportamento destes patriarcas. Infelizmente, o costume não foi 
reconhecido no lígito e em Gerar. Foi evidentemente derivado de um antigo "fratriarcado". 
[Para maiores detalhes veja SPRÍSER E. A., Oriental and Biblical tíudke, Univ. of 
Pennsylvaiua, 1967, p. 62-82). 

As responsabilidades de irmãos também são conhecidas por meio da instituição do 
le vi rato. Se um homem morresse sem ter tido filhos, seu irmão estava obrigado a casar-se 
com a viúva e dar nome ao primogênito dela de acordo com o primeiro mando, para que, 
assim, "ediíicasse a casa de seu irmão" (Dt 25-5-10; Gn 38.7-9). Contudo, era um pecado 
sério ter relações sexuais com a esposa de um irmão enquanto ele ainda estava vivo (Lv 
18.16; 20.21). O irmão mais velho tinha porção dobrada na herança (Dt 21,17). Um 
sacerdote tinha permissão de se contaminar por causa da morte de um irmão OU de uma 
irmã (Lv 21.1). Fora estas leis, nenhuma outra que envolve irmãos é mencionada no 
material jurídico do AT, 

ãhôt. Irmã, parenta, amada. Derivada da mesma raiz da qual procede "irmão" e com 
a mesma amplitude semântica, ocorre apenas 114 vezes. Mais uma vez, a distinção entre 
irmã e meia-irmã não é esclarecida (Gn 20.5). Normalmente, para indicar o fato de ser 
meia-irmã, menciona-se que o pai é o mesmo (Ez 22.11), 

Irmãsl também pode ser usado no sentido de "parenta próxima* (Gn 24.60), uma 
mulher da mesma nacionalidade (Nm 25.18) ou uma amiga achegada (Pv 7.4). O sentido 
de "amada" ou "querida" fica claro em Cantarcs 4.9-12 e 5.1, 2, onde "irmã" é paralela de 
"noiva" quatro vezes. Isto pode proceder de um costume antigo, de acordo com o qual era 
permitido casar-se com a irmã (Gn 20.5 e s,). Na sociedade hurrita era também prática 
dos maridos das classes mais altas adotar suas esposas como "irmãs" para formar um 
vínculo conjugai mais forte. Esta característica "fratri arcai" pode explicar a freqüente 
presença do tema esposa—irmã de Gênesis (veja 'ãh, "irmão"). 

Em Leevítico lfi.9, 11, as relações sexuais com uma irmã ou meia-irmã são proibidas. 
O estupro praticado por Amnom contra sua meía-irmã Ta mar, irmã de Absalão, deve ser 
entendido sob esta luz (2 Sm 13.1 e s.). Desde que "irmã* é usada na expressão "umas às 
outras" (Ex 26.3), alguns eruditos interpretam Levitico 18.18 como uma condenação da 
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64 jns (ã.h.az) 

poligamia. O contesto, porém, é argumento forte contra esta idéia 
Israel e Judá são chamados "irmãs" em Jeremias 3.7, e Jerusalém é castigada como 

irmã de Samaria e Sodoma (Ez 16.46), 
Bibliografia: GÜRDON , C. H., Fratriarchy in the Old Testament, JBLt 54:223-3L — 

NEUFELD, Edward, The prohibition against loans at interest in ancient HébreW laws, 
&UCA, 26355-412. — RreMANN, Paul A,, Am I my Brother's keeper?, Interp, 24;482-9l' 
— SPEISER, E. A , The wife-sister motif in the patriarchai narratives, Orientai and 
Biblical stud.ies, University of Peiinsylvania, 1967, p 62-82. — TDOT, v, 1, p. 188-92, — 
THAT, V. 1, p. 98-103. — Para um enfoque diferente, cf. KITCHEN, K. A.. The Biblü in IFE 
worid, Paternos ter, 1977, p. 70, 

II.W. 

63 1HK { 'ãhü) juncoSf canas. 
nirití ('ahãwâ). Veja o n.° 62b, 

niüi< ('ãhôt). Veja o n,D 62c, 

64 HK ( 'ãhaz) agarrar\ pegar, apoderar-se. 

fermo Derivado 

64a ( ahuzzã) possessão, propriedade. 

A maioria das 68 ocoriêncías do verbo aparece no qal, embora sejam encontradas 
várias ocorrências no nifal. O uso do termo é exatamente dividido entre o literal e o 
metafórico, tanto em contextos positivos quanto negativos. 

A idéia básica da raiz é "segurar". Jacó "segurou" o calcanhar de Esaú (Gn 25.26); 
Sansão "pegou" ambas as portas da cidade (Jat 16.3); Rute "segurou*1 o manto de Boaz, 
enquanto ele o encheu com seis medidas de cevada (Rt 3.15). As cortinas do palácio de 
Xerxes eram atadas por cordões de linho em argolas de prata (Et 1 6). Os homens podiam 
"manejar" ou "levar3' espadas (Ct 3.8). 

Com respeito à arquitetura, O termo é usado para se referir aos tabuados das câmaras 
que eram "ligados" ao templo por madeira de cedro (1 Rs 6.10), ou ao estrado pegado ao 
trono (2 Cr 9.18, a única ocorrência no hofal). A palavra é aplicada uma vez ao bloqueio 
das portas da cidade (Ne 7 3)r 

Às vezes "segurar" tem a conotação violenta de "agarrar" ou "prender*. Os israelitas 
prenderam Adoni-Eeüeque (Jz 1.6), e Jefté pegou e matou os homens de Efraim incapazes 
de pronunciar "Chibofete" (Jz 12.6; 2 Sm 2.21). Um carneiro é pego em um arbusto (Gn 
22,13), e um peixe é apanhado em uma rede (Ec 9.12). Jó afirma que Deus "pegou-me pelo 
pescoço, e me despedaçou" (16,12), 

" Tomar" também pode se referir à escolha, como no caso dos homens escolhidos por 
íorte (1 Cr 24.6) ou os dois por cento dos despojos tomados como parte dos ievitas (Nm 
31,30, 47), 

Metaforicamente, o justo é aquele que segue o seu caminho, "apega-se" (Jó 17.9). 
Alguém pode "reter" uma idéia ou "apegar-se" à loucura (Ec 7.18; 2.3) Deus cm sua graça 

51 



64 rnK ( ahaz) 

"me segura pela minha mão direita" como sinaf de direção e favor (Si 73 23 cf U 4=5 l 

T d i r o i t a d e D / u s d i r i g " , d ° e -ueuteronômio 32.41 o Senhor afia a sua espada "para exercitai o jufte* 
Uma expressão comum deve ser "dominado pendor , tristeza ou temor, quase sempre 

d " I S f ^ l de uma criança. A agonia apodera-se dos mnmgos 

( í r n T l \ O % ^ r ^ r ^ S ° f r a d o r i i B ^ n t a o exílio 
Wr 13.21). O rei Saulíoi dom.nado pela agonia da morte no campo de batalha (2 Sm 1 
e as nações do mundo sofrem dor e angústia enquanto se aproxima o dia do Senhor (Is 

do substantivo ahuzza, possessão" As vezes tanto o substantivo quanto o verbo 

T " 0 V ^ Í C U l ü ^ 2 2 1 9 X ° n U W P ° d c Por meio do uso reflexivo, "tomar para si mesmo". 

adqurnr prcpnedafc (ABA - ter possessão) cm Siquém e Canaã (Gn 3410) 

~ 7 ín??L£rpnssessfiu ao seu pai e aos — ^ ° I^L 
a o aguo tUn 27), amda que apenas como residência temporária. 

ãhuzzâ. Poesessê^ propriedade, A maioria das 66 ocorrências diz respeito à 
P^scssao da terra (o verbo é usado desta forma apenas ao nifal, A palavra Z b é m e 
usada em conjunção com "herança" (nakâlâ). * 

Normalmente a propriedade .sob discussão estava localizada na terra de Canaâ Toda 
aquela terra tmha sido prometida a Abraão como «uma possessão eterna' (Gn 17 6S uma 
promessa repetida a Jacó (Gn 48.4); Cinco vezes em Gênesis a antirsicãn Ĥ  AKraSn ri'. 

S M S f í * ? í , a g a m c n t * I ™ * ^ * completa da terra. Canaâ 
Ja da TransioVdT" T T Z 22.19, com o propósito de distingu -

^ ^ r d â m a onde as tribos de Rúben, Gade e Manasses escolheram habitar (22 9) 
sua h T ™ A ^ - V ^ 1 1 ^ ^ " " 3 S U a P r Ü P f Í f i d a d ô — ^ r a d a como sua herança. Ainda que tivesse de ser arrendada para outros, ou Tosse cooperada ao 

27,24) As filhas de ^elofeade foram bem sucedidas em seu propósito de ü q S 
propriedade como herança, visto que não possuíam irmãos (Nm 27 7) 

Í P 1 ] ™ n f i 0 a l g U m a C O m ° ^ b o r a tivessem cidades e os 

I S X S S ^ ~ a ~ - a herança0: 

a SJÇ* ^ ^ ^ » da ̂  — 
e m 5 L ? ' í t Í C Ü 4 B l l i e a S O a* s â 0 do possessão. Os israelita, 

THS^WJF™' K A d°CUment °f redemí,ti°n í 10:83-90, -

H.W, 
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6S nnw ( ahar) 

65 uns { 'hh) L A c e i t a COmo r a i z de : 

65a flH Cõah) chacal. Ocorre apenas em Isaías 13.21, 

66 n n « {'hh)Jl. P o s s í v e l r a i z do se j fu iute t e rmo ; 

66a Ceth) IIIf braseira. 

67 TITK {'hl). A c e i t a c o m o r a i z de : 

67a Cahtâ) ahl 
67b f r i ^ D K Cahlãmâ) ametista, jaape. 

*ahlãmã. Ametista. Encontrada somente em Êxodo 28.19 e 39,12, referindo-se a uma 
pedra na terceira ordem no peitoral do juizo que o suma sacerdote vestia. "Ametista" é 
uma transi iteração da palavra da Septiiaginta, A identificação é incerta. A ametista é 
uma pedra de cor violeta, talvez corindon. O KB é a favor da idéia de um jaspe vermelho 
ou marroBBt. 

68 ~ir3t̂  ( ' ãhar ) tardar, demorar. 

Termos Derivados 

68a f m CahSr) outro. 
6Sb ( ' a f i a r ) após, atrás, depois, posteriormente; usado como advérbio, 

"depois ' e também como conjunção, com 'ãskgr "depois que". Freqiienteniente 
usado no plural. ahSíê, especialmente com sufixos. Trata-se de palavra muito 
comum. 

6Sc HHK ( ü/iãray) depois (apenas em Pv 28.2-3). 

6Sd "HTtK Cãhõr) parte de trás, retaguarda, sendo a maior parte dos casos em 

orações adverbiaiâ: para trás. 
6 8 e n " " r w {'âfiõranít) para trás. 
68r ( 'ahãrôn) parle de trás, Ocidente, oeste, atrãs7 posterior, 

última, n que vem depois; a forma fe mi ri na 'akãrônâ é usada adverbí ai mente. 
68f* f ahãrity parte posterior, extremidade, parte posterior, futuro. 

O verbo 'ãhar é. usado apenas 17 vezes, principalmente no pieJ, e não é tão 
significativo quanto os seus derivados. íleferc*se a situações quando se fica atrás, 
demorando, esperando (não no sentido de ter esperança como no caso d e ^ Á a í ou qãwã). 

"ahêr. Outro. Esta palavra é freqüentemente usada em situações comuns, "outro lugar" 
"outros sete anos", etc. Merece destaque apenas a frase tão comum nu plural "outros 
deuses". E usada no primeiro mandamento (Èx 20.3), nas advertências de Deuteronômio 
13.2[3] e ss., com respeito ás repreensões dos profetas (Jr 7.6 e ss.). Segundo o BDB„ o 
Lenno ocorre 63 vezes. Somente em Salmos 16.4 e em Isaías 42.8, a palavra é usada de 
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68 ('ãkar) 

forma absoluta No difícil versículo de Salmos 16.4, podemos talvez entender a palavra 
'"penas" {atstâbôlam) da primeira linha, a partir da raiz 'ãtsab II (como faz o Taigum), 
como <Lseus ídolos11 Isto estaria em melhor equilíbrio com "outros [deusesl" no texto 
paralelo. 

'ãhôr* Parte de trás, para irás. Este derivado é menos usado do que outros (41 vezes). 
O significado comum é apenas "para trás". Os inimigos são levados a voltar atrás, A 
palavra e usada no sentido ético em Jeremias 7.24, "andaram para trás e não para 
diante". O rolo de Ezequiel foi escrito por dentro e por fora no verso) 

Teologicamente, o único exemplo que levanta discussão é Êxodo 33.23, "tu me verás 
pelas costas; mas a minha face não se verá". Todavia em nenhuma outra passagem a 
palavra é usada para se referir às costas de alguém. Este é o caso de gab, ou gaw, ou 
ainda orep. A palavra *ãkôr significa "trás" no sentido de direção. Judã viu que a 
batalha estava por diante e por detrás (2 Cr 13.14). Ezequiel viu os 25 líderes apóstatas 
voltados em direção para o oriente de costas para o templo, LeKi o templo estava atrás 
deles (E i 8,16), Conseqüentemente, não é provável que na teofania de Êxodo 33 23 a 
ênfase não esteja em um antropomorfismo extremo que diz que Moisés podia ver as costas 
de Deus e não a sua face? Em vez disso, o sentido do versículo era que Moisés podia ver 
a glória e o resplendor deixado pelo Senhor enquanto ele passava, embora a sua própria 
presença nao podia ser vista. Naturalmente o antropomorfismo é possível e até mesmo 
difícil de ser refutado, mas uma distinção semífísica entre face e costas não parece ser o 
sentido rigoroso das palavras. 

' ahãrít . parte posterior, futuro Usada 61 vezes, esta palavra também não é tão 
comum como os outros derivados, contudo possui importância teologia. Conforme fica 
claro a partir dos outros termos derivados, o sentido geral da raiz é "depois51, ^posterior" 
atrás», "seguinte", H. W. Wolf estabeleceu uma relação entre o conceito hebraico de tempo 

com a visão que um homem tem quando está remando em um bote. Ele vê o caminho por 
onde passou e está de costas para o futuro (notas de palestra), É verdade que qe&m tem 
o sentido de "antes", bem como de 'tempos antigos". Assim, a raiz 'ãhar refere-se tanto 
ao que está atrás quanto às "coisas futuras*. Deve ser observado que isto não é 
necessariamente devido à psicologia dos hebreus, visto que o uso desta idéia já estava 
sem duvida, estabelecido entre os cananeus antes da chegada dos hebreus. Apesar disso! 
'ahãrit se refere ao futuro. 

Há duas questões teológicas sobre este elemento, A primeira é: será que 'ahãrít 
hayyãmlm (o fim dos dias) se refere ao futuro de modo geral, ou mais especificamente aos 
últimos dias, o segmento final dos tempos? O autor tem argumentado em outros escritos 
que normalmente a expressão refeie-se exatamente ao futuro genérico (The last days in 
the Bible and Qumran., In; Jesuz of Nazareth, savior and Lord, ed C F H Henry 
Rerdmans, 1%G, p . 74-9). A segunda questão é: ahãrit sorinho refere-se algumas vezes 
à vida futura? 

Quanto a primeira questão, a expressão ahãrít hayyOmim é usada 14 vezes (Gn 
49.1; Nm 24.14; Dt 4.30; 31.29; Is 2.2 = Mq 4,1; Jr 23.2U;' 30.24; 48.47; 49 39 Ez 38 16 
Dn 2.28 [aram.] e 10.14- Os 3,5). A ARA quase sempre traduz a expressão por "os últimos 
dias . Quando se avaliam várias traduções pode-se perceber que nenhuma delas usa a 
frase como um termo técnico invariável, referindo-se ao segmento finai dos tempos A 
interpretação depende do contexto. É possível usar a frase tanto com referência ao 
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71 i m Vtd) 

eschaton quanto ao futuro genérico pelo fato de, obviamente, toda a escatolOgia ser futura. 
Parece claro que em Isaías 2.2 e ss. (Mq 4.1 e ss.) refere-se ao eschaton ("últimos dias")T 

contada o mudar da sorte de Moabe e Edom são simplesmente profetizados para algum 
dia futuro (Jr 48.47; 49.39: i-f. os amünitas, 44.6). O artigo já citado sugere que a frase 
ct rrespondenbe do NT na maior parte das vezes também se refere ao futuro genérico, e não 
ao segmento de tempo final da história. Isto põe em questão a idéia de que a igreja do NT 
pensava que estivesse vivendo nos "últimos dias". Os "dias difíceis" mencionados em 1 
Timóteo 4..1 pode ser apenas uma advertência séria com ms peito ao futuro indefinido (cf. 
Mb 24.6). 

Quanto à segunda rjuestão, se 'ahSrit sozinho refere-se à vida futura, M. Dahood 
afirma que às vezes isto é bastante claro (.Proverbs and northivent semiéie philology, 
Pontificai Biblical Instituto, 1963, p, 48-9, 51). Há vários versículos inter-relacionados em 
Provérbios que usam esta palavra. Provérbios 24.14 [paralelo de 23,18) diz q^e ha uma 
'ahãrít (a NTV diz "esperança futura11) para o justo. Sua esperança (tiqwâ) não será 
aniquilada. Provérbios 11.7 afirma que quando um ímpio morre, a sua esperança (.tiqwâ) 
perece. Para o justo, Provérbios 12.28 promete vida e imortalidade ( 'al mawet, "nenhuma 
morte", DAHOSÜD, op. cít,, p. 2TÍ). Contudo o ímpio não tem esperança futura F 'tiliârit.) E 
fl lâmpada do ímpio se apagará ÍPv 24,20), Dahood sustenta que Provérbios 20.20 refere-
se à vida futura: apagar-se-ihe-ã a Lâmpada nas mais densas trevas (Le-, morte). í lá assim 
um inter-re!acionamento das palavras 'nhdrft no sentido de um futuro abençoado após 
a morte, tiqwâ, "esperança" além da morte, e para o justo W m.awet, "nenhuma morte". 
Dahood aponta para o fato de que a mesma colocação (exceto para tiqwâ) ocorre em 
ugarítico» I I Aqbat VI 11.26-36, que H L. Ginsberg traduz assim: 'Peça por vida, o Aqbat, 
.. -Jovem, peça pnr vida Uiym) e eu a darei, por imortalidade (bl mt = heb., 'al mawet), 
e eu a concederei a Li. Farei que conte os anos com Baal. [...] Contudo A^hat, o Jovem 
responde. 1-..J Vida futura ('uhryt - heb., 'ahãrít) — como pode o mortal adquiri-la? 
Como pode o mortal adquirir vida permanente?". Certamente a colocação dos versículos 
cm Provérbios juntamente com o u^o das palavras-chave no ugarítfco p ti recém justificar 
a conclusão de Dahood de que a "afirmação de uma vida futura 1...J parece algo do qual 
não se pode fugir". 

Bibliografia: THAT, v. 1, p. 110-7. 
R.L.H. 

69 BPBllíQilR Cãhashddarprmm) sãtrapas. 

70 Cãhashtrún) real. (Ocorre apenas em Et 8.10-14). 

OI* ( 'ÍIÍ). Veja o n.ft 72b. 

71 í "íd). Ace i ta como ra iz de: 

71a ( 'ãtãd) sarça, espinheira. 

Cêtãn). Veja o n,11 73b. 
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72 QOfcí (ríí) 

72 QBK ('ííjü Ace i ta como ra iz de; 

72a "̂LSK ( Vííí) encantador, mágico, adivinhador. 
72b ( 'at) gentileza; como advérbio, brandamente. 

' itti. Encantador. Esta palavra, que descreve algum tipo de ocultismo, ocorre apenas 
em Isaías 19.3, onde se encontra no plural ( ' i t t im). Por causa do contexto, uma lista que 
inclui ídolos, médiuns e mágicos, o sentido da palavra pode ser facilmente entendido* 
Além disso, o advérbio 'at è formado dos mesmos radicais Vagarosamente'*, 
^brandamente", "gentilmente" ou "secretamente" (cf. Gn 33.14; 2 Sm 18.5; 1 Rs 21.27; Jó 
1.5.11; Is 8.6), Há um termo cojínato em árabe que significa "emitir um som dc gemido ou 
de chiado". Isaías 8.19 e 29,4 indicam que estes vários tipos de feiticeiras e mágicos 
emitiam sons baixos, com chilreios e murmúrios, Embora 'itti não apareça cm outra 
passagem, a representação geral da necromancia na Bíblia fornece um histórico 
satisfatório para a compreensão de 'i.ttí nestas Jínhaa, 

As palavras hebraicas tã'at, la't, e lãt também podem trazer luz. O primeiro verbo 
provavelmente é derivado de uma forma de Lãt que ocorre como um termo para "cobrir" 
ou "livrar™ em 2 Samuel 19.5. A segunda palavra f"~lvez seja um advérbio que aparece 
apenas em Juizes 4.21, com o sentido de "brandamente" ou "secretamente". O terceiro lât 
é traduzido por "ciências ocultas" em Êxodo 7.22; 8.3, 14? e como "de mansinho" e 
"confidencialmente" em Rute 3.7 e 1 Samuel 18,22 e 24.5 respectivamente, 

R.L.A. 

m {'itti). Veja o fi.° 72a. 

73 (Vitam) fechar, calar 

Termo Derivado 

73a í̂DN ( 'êtün) fio de linho. Ocorre apenas em Provérbios 7 16, 

74 "1IS Çãtar) fechar. Ocorre apenas em Salmos 69,16. 

Termo Derivado 

74a Çittér) fechado, preso. Este advérbio ocorre apenas em Juizes 3.15; 
20.16. A ARA traduz por "canhoto". 

75 "K Cay) onde. 

Termos Derivados 

75a T S Vayyêh) onde? 
75b f f t * ( 'êk) como? 
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75 K ( 'ay) 

75c trOTÍ U M ) como? ortrfe? 

75d ffcrK ( onde? 

75G FFPYFC { 'êkãkã) como? 

75f Í^JJ )ondet 
75g ffljt ( arç) ande? 

75h tn^K í epoA) o/títe? 

O advérbio interrogativo 'ay está relacionado com o ugarítíco 'y. A maioria de suas 
30 ocorrências aparece em perguntas retóricas. O termo combina-se com outros advérbios 
para formar ek, "como"; 'èkâ, Ccomor onde"; 'êkakà, "como*; 'êpoh, "onde*, A palavra 
'ayyih é provavelmente uma forma aumentada de 'ay. O sentido e o uso são quase 
idênticos. Passagens paralelas usam i n terçam biav ei mente 'ay e 'ayyãh ( Is36 1 9 - 2 R s 
19.13). 

O advérbio interroga ti vo é ãs vezes usado quando se solicita alguma informação (Gn 
lü.y; 22.7; 1 Sm 9.18), embora na maior parte das vezes não se espere nenhuma resposta. 
Isto vaie particularmente para as passagens poéticas. Se Deus está ao seu lado. onde está 
a fúria do opressor (Is 51.13) ou, em Jó 14.10, depois que o homem expiraT onde ele se 
encontra? 

Onde" é freqüentemente usado por homens que questionam a existência e o poder de 
Deus, Tanto os indivíduos (Mq 7 10) como as nações perguntam: "Onde está o seu Deus?" 

79.10; 115.2}H OU "onde está a palavra de Deus (Jr 17,15) ou A justiça de Deus (Ml 
2-17)?''. Gideão, duvidando, perguntou o que era dos milagres dos quais ele tinha ouvido 
Jz 6.13). O mesmo anseio fervoroso caracteriza a queixa pela ação de Deus em lsaías 

63.11. 
O interrogativo enfatizado também ocorre em Ester 7.5. O rei perguntou onde poderia 

ser encontrado aquele que atormentava a rainha, As perguntas retóricas juntamente com 
zeh são ilustradas pelos exemplos de 2 Crônicas 18,23 e Jó 38.19 

Quando combinado com mizzeh, 'ay (ou 'ê) significa "de onde você vem?" Esta 
construção gramatical é usada por seres humanos rl Sm 30.13}, anjos (Gn 18.8} e ate 
mesmo por Deus quando se dirige a Satanás (Jó 2.2). 

'êk. Como? Este pronome interrogativo é usado cm perguntas simples, e.g.f o oficiai de 
Jeremias pergunta a Baruque: "Como escreves te isto?" (Jr 36 17). Contudo, o termo é 
usado normalmente em perguntas retóricas que indicam reprovação ("como dlzes que me 
nir,;^"'. JZ 16 15), desespero ("como caíram os valentes", 1 Sm 1 19), perplexidade ("como 
cessou o opressor!*, Is 14.4), horror ("como ficam de súbito assolados", SI 73.19) ou desejo 
"::roo te porei entre os f i l h o s J r 3.19). 

'êkâ. Como? onde? Uma forma mais enfática de 'êk, aplicada ao arrazoar (Jr 8 0), ã 
pwnbaria (SI 73.11) e a expressões exclamativas (Jr 48,17). As lamentações em geral são 
BMfatfzadaa (ís 1.21; Lm 1.1; 2.1: 4 1, 2). O significado "onde" também é confirmado (2 Rs 
6.13; Ct 1.7), 

L Onde Encontrado apenas em 2 Reis 6.13, em que o texto escrito traz êkoh. Este 
^ provavelmente outro exemplo de 'êkâ, "onde", 
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76 (? ) 

'êkãkâ, Como? Formado por % mais kãkâ, "assim", o termo ocorre duas vezes em 
Car tares 5.3 no sentido de "devo eu". Em Ester 8,6t a rainha pergunta como poderá ela 
suportar ver a destruição que viria sobre os judeus. 

'ayin, Onde? Provavelmente derivado de 'ay. Este advérbio sempre forma uma 
combinação com min na forma mê'ayin. Trata-se de um sinônimo de e mizzeh (veja o 
verbete 'ay). Com freqüência os viajantes eram interrogados, "de onde vens?" (Gn 29.4; 
Jz 19.17), assim como Deus perguntou a Satanás em Jó i.7. Isto ocorre em perguntas 
retóricas que expressam frustração (Nm 11.13; 2 Rs 6.27) ou tristeza (Jr 30.7) De acordo 
com Salmos 121,1, 2, a ajuda de alguém vem do Senhor. Neste famoso versículo, o texto 
diz: "Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro?", A expressão "de 
onde" foi interpretada por alguns como um pronome relativo, indicando que o spiiorro era 
esperado como que vindo dos montes. Contudo parece mais provável que o hebraico seja 
uma pergunta, e que a resposta esteja no versículo 2 — isto é, o socorro vem do próprio 
Senhor, 

'ayin pode ser contrastada com a forma Jon, qoe não forma um composto com min. 

'ãn. Onde? Forma contraída de 'ayin, o termo aparece com freqüência com o locativo, 
com os verbos do movimento, fazendo a pergunta "para onde" em perguntas direcionadas 
ao homem (Gn 32.17fl81) ou a Deus (2 Sm 2.1), O composto 'ad 'ãnâ> "até quando", é 
usado por Deus, que se queixa da falta de fé e de obediência persistente da parte de Israel 
(Êx 16.2S; Nm 14.11). Os homens também perguntam a Deus "até quando", i e , quanto 
tempo demorará para que Deus dé uma resposta (Hc 1,2; SI 13.1, 2[2, 3]). 

'êpõh, Onde, que tipo? Usado poucas vezes (apenas nove), e comparável a 'ay e a 
'ayyê. Em uma ocorrência tem o sentido de "que homens eram" (que tipo de homens) (Jz 
8,18). Trata-se de uma forma composta de 'ay ) e põh (Ç.LO. 

Bibliografia: Mum, J., The significancc of in Genes is 5,24 and Psalm 39,l3t 

ExpTt 50:476-7. — THAT, v. 1, p. 125-6. 
H W . 

76 ( t) III, ai/ Ocorre apenas em Eclesiastes 4.10; 10,16. 

77 ( i ) IV, não. Este advérbio é usado apenas uma vez (Jó 22.30). Deve ser 
provavelmente identificado no nome 1 kãbôd, "Nenhuma Glória", 

("£) 1, II. Veja os n.oa 39a, 43a. 

1& ('ãyab) ser inimigo 

Termos Derivados 

78a tnTW í%bâ) inimizade, ódio. 
78b THVtí ( íyôb) Jó-

58 



78 Ttt (qyerfi} 

O significado básico do verbo é "ser hostil a", ''ser inimigo de ou tratar alguém como 
cai" Este significado é evidente na única ocorrência da palavra que não aparece no 
particípio (Ex 23,22) onde Deus torna-se um inimigo dos inimigos de Israel Em todas as 
outras ocorrências a palavra é usada na forma participiai 'oyêò, com o sentido dc 
"inimigo", 

O termo cognato do ugariticn '£> traz o conceito de hostilidade quando usado em 
paralelo com shn <;odiarr', em UT, 16" Texto 51.7,35, 36. 

Ainda que a palavra refira-se simplesmente aos inimigos de uma nação on de um 
indivíduo, as implicações teológicas são inerentes em vários contextos, O inimigo 
i 'Trotado era um sinal da bênção de Deus em Israel (Lv 2ti,7, 8; Dt 6.19). Contudo, 

quando Israel abandonava a Deus, só poderia esperar se]" derrotado nas mãos de seus 
inimigos (Lv 26.17, 25, 32, etc: Nm 14.42; Dt 1.42; 2 Rs 21.14), 

A vitória de Davi sobre os seus inimigos era um sinal do favor de Deus para com ele 
'2 Km 7,9, 22.18, 41). 

A destruição dos inimigos dc Israel era vista como resultado da intervenção divina, de 
modo que isto se tornava uma evidência da soberania de Deus (Js 23.1; Jz 8.34; 1 Rs 
8,46), 

Até mesmo Deus tem inimigos, todavia com certeza experimentarão retribuição (Is 
66.6; SI 37.20; 68.1Í21), 

A palavra ocorre em vários contextos com um sentido ético, A pessoa não deveria 
regozijar-se por causa da queda de um inimigo (Pv 24.17), Até mesmo os inimigos de 
alguém estarão em paz com ele quando os caminhos de tal pessoa agradarem ao Senhor 
Pv 16.7). 

*êbã. Inimizade,, ódio. O significado desta palavra, conforme demonstrado pela raiz 
'ãyab> é "hostilidade" ou "ódio". Na maior parte das ocorrências conota o ódio no qual é 
perpetrada uma ação hostil, quer em um contexto jurídico (Nm 3H.21T 22), quer em um 
contexto que descreve os atos hostis dos inimigos de Israel íEz 25,15; 35,5). 

' iyôb, Jó. A etimologia deste nome é incerta. Alguns têm entendido que o nome é um 
ierivado de 'ãyab, ''ser lios ti]", a forma participial que é a palavra comum para "inimigo", 
Esta possível derivação teria o significado literário da descrição da atitude in flexível de 
Jó em face de suas tribulações enquanto ele recusa o sofrimento imposto sobre ele. Se 
visto como uma forma passiva de 'ãyab, o nome teria a conotação do conceito de "objeto 
de hostilidade" (BflP), o que descreve Jó como alguém que sofreu nas mãos de Deus. 
Apesar de tudo isso há pouca comprovação lingüística cm favor destes pontos de vista. 

Outra hipótese é que o nome seja derivado do árabe 'wb, "voltar1^ e tenha a conotação 
de arrependimento (BDB), 

Et te nome tem sido comprovado em diversas formas, em vários textos se míticos 
•; identais, como um nome próprio comum (ffB) que pode ter ou o sentido de ''nenhum pai" 
ou ''onde está (meu) pai?". É muito mais provável que o nome não tenha nenhum sentido 
E terá rio e deva antes ser visto como o nome de uma antiga personagem cuja conduta na 
irihuiação a tornou exemplo digno da atitude de um homem justo para com o sofrimento 

Jó é citado juntam tinte com Noá e Daniel em Ezequiel 14,14, 20 como alguém da 
antigüidade que foi exemplo de justiça. 

Bibliografia: BAAB, O. J., The bookof Job: Interp, 5 329 43. HÀWTHOENE, R. R-, 
Jobine theology, 101:64-75, 173-86, 290-303, 417-33; 102:37-54, — POPE,Marvin, JobT 
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79 ! Vv;T.) 

In: AR, p, ft-7. — TDHT1 v. 2, p. flll-3. — TDOT, v. 1, p. 2I2-S. — IMt f } v 1. p L18-21. 
T E M . 

( V i . V ^ a s n - M e . 

Tfc ! '. Yí-ja a n. tífc 

TH {mityytfi). Veja o fl* TSíL 

3V* l TjítóJi Veja o n 7flb 

T f » ' W , ( i k à l VL-jh • n." 75. 

78 TW \.Vv<!!\ furça, 

A conotação de socorro para iradiuúr esta palavra é sustentaria pfJa furma sinacn iiu 
qual «fita palíiv™ [imvav^lniâikió í um empréstimo. A ruii 'ul worre aparentemente no 
ugurrticu, embora ÜĈ U paralela de 'z-w [UT. 19: n.* 164), "força". Em SulnioF 88,4[5L a 
palavra íf f l dupla &LL • | uüL I> LilLLU L : I n^r f lo COfJJO CHiUdO tutrt û  
mortos, KMICc-1 o que parece vai Ltlar tutio'^Jo LÍ̂  fo r̂ . L" JLII U XpreaeAo "aenímma &; LÍEI " 
fl.i :-LL{U[L'.]ii linhj. 

79u ('êydíüt j / b r ç a 

O K&fitid I FRUTA PALAVRA PAN-t» i » r Hfnrça" (V^JA 'IFTTFÉ LISO abstrato da 
|3r;JíIVTiL 0.0 l " i r i ' 1 i ' j n DCOITe tOUlO LlJll t L l l i ^ H l l l r j par& D O U Í Offl S.lIlIlCVS J 2 . 2 0 I f U a Ü n í á t 

« u r r í . ü t i J i ' , I JJJ m e f cj|í"Jii'; é I IHUÍU CÍJOUJ i i r t l e l ^ d o i f i . r ^ r . n i : . - |>r a n u t l o ÚÚJÍI O XF 

Irata-ac tiptnM de uma forma feminina de rívã/, }À ifcaeriIo. Fflra palhvnu nativas 
retatjoaadoii Hum n balira ibo Ví̂ B W 

T_ELM. 

f H.víí.1. V c j a o n.' +BJ, c, f. |>. 

j f q y y í a n ^ j ( o o f Ü d ) V ^ i o n M M . m 

i l ^ K I ̂ ydírtí). Voja o n 7Ba. 

Z^X i WJm Y-ja ri n • 4 

H0 ~ r-i • :j i. Aocita como raia dn: 

fiUb T"7'tí < 'fmq) temível 

'irfy^in. Terrível Km doorrÉpobia 4Ct 6.4, 13c I.Vi, :t píilaWa tem n ftnatação 
dí min Ffnmfir frftnaodo j í i i ^ r ^ h j:or um pitríptn padorom. O u [nt) tisado 
fütUiíbricameiEite • n.̂  1 ' iTicnrffl h i Eu 

^mà, ÍVrinr, ífítuejc/, ífiwnr. horror, fdoto 

Kjh tíntíis as rfaHü ororrêncisí a palavra "fim/l tem a conotação de "temgr" Ocerre 
:--]••-ei in y r u a V t ? r.m ntti « e n t i d » mot í i f : rlcih ,ÍL'r>-jnLftü ài) e m l e m 



"idnjkT; Madantemuatt nu sentido daquele que deve «er temtdo, 
ÍJÒÍ Í f l j f t i f lo , ' rDOT". v I. jj. 219-21 

61 ffyíri) 

TE.M 

fuçar, íiflJü r yiu^ai/fr, Jmonddra^ Kfrtt, 

A <J b W ; I U i t . n L i = NLu sutetmtivo l e t i v o ltBadO loflw fiv-qü^U-mrntr 
r.,.,1riLi, , • flB^MtoBHots o Lcrm • and len i umbuai* t r a t a d a WflEcifwa e a 

traduçto Clove determinada em cadn cnxiteaio O conoaLto negativo e s t á « M 
presente omh- nuer fl palavra Sgja usada, caracter iza é « r imida n ^ a r 
uni substantivo ou uma oraçáo smtwtantivadfl, tf par. 152 d • i o 

« J ^ t ó ^ í S f * 1 ; 'aC,TTla, " P " i l W B * U , tad i3 ™ m u i t a a n a t i v a * . Algun* ujtos dPjta nua negativa no AT retfto relacionada k « è cm 
™ L m n da :iiu«AL-ia n w u C t o s ™ £.5 a auâíhrih 

Racionado com eat* « n ^ i t o tomo» a de 
11 Sm 10.14} ou daquilo que foi, que desapareceu 11 iís 20.40). Vemos a m e ™ idéia 
m K t o f e t ò » ^ n , C I O q U e 0 t e m » í i p r i B M M 0 ^ É tónieUlílMjs tamtom o uso 
ft Í T h < 1 | C O n C e i t° * 0 * * * * * * * * ou dB fracassar. tendo por « f e r í n d a * 
f H m i i l , 1 H ^ ' " « r t P , a auü^cia o vista « m o principal no « m ^ f t o negativo rir 
U t i p o d e EzequieL ^ l f y "runcn". -ja,,:;!!.," 

Lm ^ p m d f l , j ! M bãs i^ í te i ta m i í a e g a , i v a « t r i nu idéia do oitamatiVEu, E m G t a i a 

J * °i:'LCtll£J - D 0U «K «lUSlfl E?B OèúéúZ .11.^ * cun.0 Utna 

condiçto [ * n f l n «y. ^ Licelo), Ainda em Gína®* H5.Fi*. a alternativa M a ü v a ê 
BHJirçsmi 

O trreíiro uso quo devemos i»tar d o d e im possibilidade Isto e expresso cf* « f e U . 
t H r G a l P ^ Joaé, imposafvel dt ser contódo, é auim e x p r ^ fGn 

•J b i M , , qm- não podem ex^d ido . àio « p r a * » de mado semelhante Ü C r 
-I. Jo) l Hvei „ maiB faqüeni* da mí^ p: irn ^ j m ^ u r impttóeíbÜiMe eateia m i 
S S M r " A t i v o s tais coma "meunivd" (2 Cr 21. IS). LMH ,vH]" rJõSflí a 
iníinM.o CNa 

Ad vézçh a mht eapfwsfla a Begad vo Simples cm Jai s«t i4 r̂  f^dr Lninbèta. 
trazer oonsígo o conceito de -quase" como em SaJmoa 73-2. tVeôto uso poBÍonor o tónno 
toma-Bt próximo em «na hmçfio à palavra GorreJstfl kim'ntf cujo sentido tíimbóm è 
qüMsn-

Na maior parte dss vesja s raiz é unids * pronomes maeparóvrô. formsndo ™ uma 
palavra bmío o Bujeico quanto o negativo «mio Salmos 59.13[]4L "BJflíi nflo" [cf. S| 73 S-

Ks r- 101 An v o m o r a i i n c ^ t i ^ iÈhÉp!^ ftcompaixJía 0 i nd tuHUdenV 
íiüjjLü em XeemiBK •[ L7 

Outms lín^UKâ wmftjcaB prwuem pojsvntó «?melhAnUis que Irazci-i cousieo este 
™ - J t u negativo, alndft que a maioria dela* tíAo ^ a «Emi ta deatu p o l . w a h.cl-i r ic > 
Kntro tui tonaoa scmJLicai c^sct-i^ ua^oc efe inadü mrtão 0 mmíbitíi V.. o 
nflKtru ronii I! jíunscutaLiiLunltt u u^n i i c o *yrt \ f } \ lü. ri SKJ.' 

J. li S, 

VB i ayin l W j s u n." 75£ 
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A2 n^1» • epA • 

EU nçTfl 

Trata-sfi DÍ' UMA MEDIDA DE (TECNS, freqüentemente MENCIONADA no AT, posai velmeiHu 
ÓquÍVfl,lpnte wmJí qiLinriiÉ enrnr M j t Litros 

Uni ümeí uuitiiili,* r|e7 ECM fn&prlitfi.fn; qui um ã n e r f r a u c:irp.i du um jumenta) L-
LI ML «fa continha des A era provavelmente LLIH terço RTF uiu L-Éa. ü efji tinia a 
Hit^mii quantidade d: d ida de ftqüidcpj o hnu, 

ISíi rnuita iaocrtr^fl rom respeito no viiJor da halo e tio rfn. AR esl imativní yçri&m 
di»sdo « n u de 22 toros (20Htrns paru atras) & lilroí Í41 litros par* netos), ^ndo qup 
n pnmeitrn VftlüT é üccim pelo n u m ™ d te tttudittfe). CabOG <fe jumjK lêm üdo 
HnrnrilTfjdris cffffl a in«riçSü &j™£fcr "Li .tüm du padrflà real* ínfeliimente nenfcujflijflrro 

encontrado m pedattu fmficknitiHB pnr.? tv-wj^imir j-in*] i -,.\Wr •. inndida do 

( FIPH-.-LÍL IDE ALI' QILP ÉHIO rifonEC^a, AA coisas PTTMANOWIN INCERTA:-. 
Motsé* i- Ai mu KUiirdaTHin um dwáinfi rín m *fn do man;-q jj-jra lljil mt-moriaJ (Êx 

I0.3t>). Para a oferta da pedido er* urn d^imn de L.M ela H.r- flor du farinhH (Lv 
o .M, A (ii.-mií;; quanta L;JCnl* WÜUÍA hh oíiprt* do dia dft unçãn (ts Aril^j iLv 

cf. Nm (5-16; 285) Em Ewqui*! tal quantia frt aumentada para ^ serto fr efa 
para alguma oíertaa {Ei 45.13; 46.14). Além disso, uma oferta de «reais de um cia 
deveria acompanhar cada noviLh-j <HJ carneira Conformo Eaequiel Jíj 24: 4íj.5. ] I 

Ern uma h trraluçSc de um efa pnrn cada ftmer ptaiftaifo Indicava tempos 
fixtrpmament* difíceis í|JJ 5,lü> — nsjga produção era meramente um décimo da «ement» 
plafitodar 

O « f a é upsdn paru medir siihatândaí wcas ramo farinha, cevada c çríiiw tostados {Jz 
6.19; Ele 2 17; [ Sm 17 3 7-, Com respeite n m--didn nr- ; <ík cerr-ais, advertincias sovara 
for&m ciadas Diienmtrtav&l i mes de medida perioef í i aSo «mm .permitido* D125.14; Am 
8 ' 5 : M t l # 1 dííHo. rJM ciLíii I.I Mm efíi justfl iLv iw ; hr Kjí .(5 io í 

O c f íL em Koeari^ 5.6-10 amamente Rpurativo muita maior úa «BE Q mmMda 
wmum. 

Bibíiagrafta.'M, p. 1Ô9-203 - Vj- T l iu .v^ . U R , Thn ephah ofmeal in 

rrs <1:175*7 Huey, F B , Woightíí and meaj<iireah In zp^a SEGRíí, Angi [n, A 

DFIÇIIMPNTRIY ;LNRLJY?IÍ? Q[ ILUCJDIK [^ILMLÍILÍH ÚNFTÜ OÍ L L L . 

J B S 

ra-ft í Vejfc • 7Sh 

^ ^ Vt-jauu.* 144 

53 dTH ( V ^ t^omo rfltí de: 
81a tUl* Íj6fc) femei^ t-wpêvU humano, v f t t^üor , g m n d * honum, marido* 

pf^íSrlíi, fl ^Hi-. 

A palavra frA tom a ronotrtçÍQ prinripni de homem como indivíduo, tfífrrindo assim 

do» canceitoí mais i^rais inerantOB ã« pulavraa ^ s h c 'aífurrr (Vsptíde humane") 

Dubs possiw is t ™ íWo admitidas parrí q pnJavra, ^ e ( W f " Caio 

— i l3 l r; D, Í; paL f t^ f.^ potíe rstaj- relflftunq&i com D fenno 
j shõn ut com o üenlifjfj dt 
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tf I - f c I rtjfc 

A pai Livra õ U^adi du modo Variado no .Ví Na maior parte^as vèrai O termo denotn 
q u ^ u e r indivíduo n^L-ulüiu. Dc modo n u n » freqüente tem coiwtaíflq majg epprcífiefl 

"mnrKcj". enf.in^undu o shci masculino, dÍKímfr du feminino {Ê í3 f i .2 f t Lv L M . 2 Cf 
15.13) ou ao h a m ™ EM JKU papel HCUJO) Ctonhcíer um On 19.M. etr.\ A forma 
carsrteristtea iic^ta. id-õi L"I ó raĴ dcr 

0 termo ê usado em muitaa oxpreiHrâea técnica* taia como "tomem dn terra" íGn 9,201. 
com o sentido de "agricultor*, "hnmr.m do campo"r que tem q «motação de caçador (Grí 
2E.27), e "homem de Deua"H que se refere a um profeta (Dt 33.1, etc.). 

Freqüentemente a palavra funciona como elemento individualizador que tom a 
cotiotLupn de "caria mu", toma em "cada pewwT [Gn 10 16) O termn também f u n d o u 
com somidu m&h abtnuç^ni^ com o significada dt "Mdn aqupLf! qupH íl,v 15.5) 

1 m do.R u^u* innia cftttlUlA de ttfi è nu ^uüliiÉo de "nutrido* A pídavra « m a ç a :i 
adquirir ejste primeiro Mntido em GOaeaia 2-3, 24 onde a origem de mulher é descrita, 
hmbom « d e r i v a ^ do %ahshfi o partir de 1*hr sugerida por passagem ú difícil do 
pi>1)1 II d " víetfl fllnJtigL» {podb ncr qLU: • to nüo passe d e u m jagv da fu lwruM BHD hã 
d ti vicia* de que pa lavra [ \ c do* m t ! U [ e 0 í a t í S | j g ^ c h a r l a vjtruu 
(miilhfitf porque do vfir.io ihomím fci tottmdrT ív 23) comunicam um relatínutinaiito 
jinõMinu é Íntimo q i » Adâü nâo podaria pmtíntrar limge d^ nJr^m que ttmgttri^btava dé 
«na própria eu i LI.- i LÍI 11uaí iresa. sendo rk- iropriti y idad^Aüiõ . 1B tp reflete D DDASJO 
do Deu* de p n v i ^ c homem iU- companheira qup aeria sim consorte intelectual c 

foiça. A continuidade pretendida no rei acionamento eotá expressa na declaração do que 
O homem dfvvria dpixgr os í^LIS pajh r íw unir ã hUEt mulhi i 

lIro marido podia divurt-in™ de tua « ipo tó sob ourtw comÜçüi^ iDtSH.1-4), embora 
o divórcio n-to fossa :ipoinrEo iMJ 2.1G: Jr ^ 1). 

< í relacioímmpfltu do rti^rirlo para com a tispe^ ê utiJizjdo como mrfôfoi l i [ÍLí I .L Ãuflt r.nr 
íh reiaflBuamentú de [ W - com o povo Katc rnlaciou^,mente í ;J base de sefümnçp 
paíLí opovodet fcuf lnn livro de o ^ b w , em que n rÉ-I.Lr^níl[non:ü coi .ju^il N i » -i-k^ãnd -
centrei (vejú Oh 216), 

0 homem possui muita dignidade qualidade d? indivíduo no at, pocqufi qualquer 
que j-saFHinjir um sèt huniEinti .Jffve ser condenso A morte (Lv 24.17) I V-un ohwrvg oa 
L^minhi- do- hametLP ÍJd pv 5.21) ^ o convite A ^ b e d o r b e o* 
homens (Pv S.41 a que demunstm a preocupação de Deua para com o indivíduo 

Quanto ao UHO dn -fttôsh, há dist ingo entre Deu* e o hotnem. Balaâa obrervou que 
D^Ur! n=-:J i-r.i l.nnr.f fji pbim mcintir (Nni 23.1!í . 

Bibliografia: KAUXW. Haphaelr Man oi God, 17:237-44 — HomíER, H. A^ 
ftymbob for mapculinitjr femiffl ni ty, JJlt, 326^4 M AT. I [ abv z t G. I ndiVÍlJ u^i 
respçiiieibility and retributtou, M*V\, ^2rlt)7-20 — TDGT, v L. p. 222^35, — TMAT, V, 1, p, 

T. E.M. 

T t m {ItÒHl Ve j í iHKn 

S4 Vr* r^r^nrpn/e (enf ia i aürmotivn), ên fase rostritivji^ também como 
PFLRTICHIU ÕNFLW^ N -̂1 TRADUZILÍO. (HÁ UMA ^RFUIDU VARIEDADE IIAA TRJLÍLN,^ 
devido À naturvea desta partícula. O cant«xto D B opinião do tradutor 
dftÍBrfliinçiirílo a paJavrfl B B̂ T biiia ou ÜO n k dr^-e nĉ r tradutida) 
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tó h^ rtÊai i 

Eelu piírtitulí transmito phncipaliiiviHe énfaso o. nu maior porte das vezes, ofla é 
traduzida Qinmdü i c j idu^d > aentiriu í ^íirmÉfclirtHL-nfâitifiaítfGii ifi^Jç SS-14 '• - "31 JL3.. 
Jr 19.19; Lm 2.1TÍ. FÍCJÜU RESTRITIVO eiifatiDoíGn 7.23; 9.4; 1S.33; Êw 12.101 Lv LL4; Nm 
22 2 $ JB 22.19; 1 'Sm fijj, eíc 

Sn vezes qualquer um doa sentidos cabe no contexto, a oa tradutores ditWem quanto 
à cpmpr$oni&o dt) lexut, 

Muilâua ii^niuiima IrQthlçân i- preferível u £staa ült i'rrtau y h A p e n a s n 
aspecto eriffitico está sendo pretendido, ir. , "Jacri acabara de se retirar71 (Gn 27,30); "o 
primeiro 12.15-; "nu i I l c í i u u di^' • Lv J3.271.; wsc -dü .Mjvcns t i l i t d a n u i i ^ dti 
mulheres" | 1 Sm 21 i; L:nãü Ic diaponlinji para fazer a ma]" (3] Ü7 b). 

tiihiiçigrftíía: LI |] 1*1» m^aning o f H a t f f W | » , VT, 1-1:221 -5. 
J.E.S. 

< VajA * 

- p t k i H p * if •afr&íriy. V ^ a d n " 971 a, b. 

H V ^ n * • nkjriyüt< Veja a n .'• fl7Íc 

TV-ZK ( ^ « i i ^ y e j a o d ' SSc. 

Sft ( comer, COIMIÍmirh dcuorar, qittimar, alimentar (Upp « f e ç f i f l 

digna de nota ê encontrada em Salmos 27.2, em qut? algum na t r a d u ^ trazem 
Valuniar'" * m v * * dt- "carne r imnha-i carne**. o ^ue está di» acordo com o 
BJtãdianv e n expressão idiomática do aramaico "comer um pdnçti dp Tjtim-. cujn 
sumido *• "çaluniar-áte" < 

TDrmo; Derivadas 

fi&a t ^ R fíffJW íomírfa 

f(5b trfp^j! ( • vt.ttrt i rim, H m & t u t í i K ^ e w i w ^ c iuter , quaae gjenijire 
descnBVflrriq OM ÍRTÇI de -.'L̂ N̂  LI 11 • •• 

HSe T^4^"-^- í (JIVÍÍDf RI^FI /MT-TÍ-T rríirirr, JVJFCIRÃO^ RAM<" 

Süd t ^ a » '-"10 dJWÍ) comida , /rtifo, L tirnK. 

trf75fSC ímoVFfcrielJjWü 

ftfif " • m * oAõfet) com [!' r ' 

91>[• " 3Ç l^oJWbúífí) comítfa^ ^ A e m t a£im#stítcfoí 

Edia uiedcna RAIZ ocurrhi mi :ÍJ NU ft&sfrU?, NO URAMAICO ti também ELO ug&riLico ((77, 
tíí n Hi-ti Di- mudo geral, u a%^ifrcadO í ti HLL >EBIO. ainda (|L:I- D-m IU-LINIALCRU. confiAnu 
visto y pouco, haurn uso idiumâttco c a m ^ r a h » "comer um pedaço de", cam o sentido de 
«ai&n.íht* i.Pn 

Ú ^ n L i d o b i í k o ií! ---:i raiz c ^bgmanmir" t) íihjobn canpumido dopoj ido cio .HLijî ]írJ. Nn 
mainrp.n-t±»n:is vtr-^s n flujéitc d j iA htmum OU nlgum nnimal4 h . Jtor comBepwit^.f obj«ta 
«ani.q u p i-dc» # pleuni tipo d í cminidA Sftfl w^jettíí 4 o í o f o ú ^ h j fonünmirior nfio aniãm] 
então o oljjétâ pt • Io mhuíeLra mu (h3i n ijm de nat^ i-íhj t-onnimível. I Jo modo figura tio 



BS^JR ( i t tu j ) 

S Í 7 a ' S e 0 ffi d e t > p r e í 8 0 r e " Vítimas 

d c 1 i^ado ptilo m e t o d,, « r i , m a ™ r a í d i f , r «> t « . Pm 

de ™ « « S e cfcitn c m C q u i d IB 2 * 0 

p m q - f Mta raiü é utlliiada t a d . wtoraçSo 0 L fet** Certo» m e í , ! 1 9 f B ™ « : » P " " * » » - m o ™ dinnle d , deU a « , M 28? Um tor-i^T V d P " ™ e r e m v°nlQdotrr> Duns (Êx 12 W 2 H? IN " • » 2.28; C n 4510 S 3 ) . o u 3 , i e Pwspendttde quando n « . roda não snLisra* <Mq a S Í S S S S S S i f i r « " í " ramer D " , , t r o s « m o íímboSo dc 

o T b B m O , l t r 0 ' M Í M m d l 5 S a <* » visto» como rim halo de d-rota 

J ^ g r o p o menor d « i ™ b o ( t , d w t « r lavada « n «wideratâo. A pode 
tr !1 » A » 7.12,. I , ™ . n d i o ^ l ^ X 

S â ^ S S * » P ^ v r a baricft « m i d a . 
p m n o , n ; ** N 31 referindo dwpíg™ de 0 

pniwiiwl dotemoMid uo relnfc* sobre Jc&éíGi, 41^47) Em todoo tLtn Lt^r; v ̂  -r*-da É ̂  * « S t e s g i 
que o Senhor p n » * Vemos. Leto trêa ertáEÜ*: primei™. açudo <m« Deu* t ^ u ™ 
os home.* e OB awmaj5 no fcien ante* da queda (Ün I 39 3(»• « J X ™ Ã 

M » tod™ Q» homem dCp0 ]a do dilúvio (Gn 9 3) é n provedor IÊ« 1 6 15 L Í Xj°39> 

I^-I.o. s \ JtuTJ I e doa artawua aeíva^eíti R: 34^3 ) 

l Jimcntnr-Êe. termo ^ naw «erul. refeiiwk^Be n qu^quer toi^a que o Senhor 
'Ir'terminou paro « r v . r de alimento. H ' 

r ^ V Í ^ apenas uma vei Í1 IU 19.8) e telv.z 
refira i s A l^m üpe rí« ahmtmto sto^Sar que atentou Eli** durante 40 dias 

mujiküL Comüitu fruto, cuw Eíta tormo tom eeutido ben, gpn^ricü. Conhído â 
U B B m ú i H ^ " ^ t e m e n t o com r^fertncia a .gu.Ha. o u a W n t o a 4 5 5 2 Í G n 2 9; 3 6; 

6S 



He P55 ISfcfFi) 

LU I 7; "kC' F.; .J>:. .'̂ 3 ftc. 1 Êptoa Ires I n w u rJwarÉnv lêm usr". g q p :Í[C0 l1 mais 
limitado. 

m a r t e l e i Faca* cutctn. Esta palavra é u^acla para denotar o cuteJo com o qual 
-\liNiflo pretendia sacrificar taaque íGn h h faca usada pelo luviu para 
esquartejar a «uei «mcubina í Jz 19,29), O termo tain t>£m destreve os dentei cortantes e 
THCJÜA dt- ÍIVIDUI DUE I|UC DRVURIMB U POBRE, mo 'ãJtfilci rl u;N- VETO»} L- I -1 LL I I I L I RJDO SOMENTE 
em H E bem O ^ENUDO dc ĈONLBUHIÍV-AL", D̂ ORITCNDP uinri V^Z . I;L OI? J. POABBFRUM DC 
eepcrnnça # nulr.i cm umn rpi£ JHC^VO Oprt^íAo ííí.S|.iJ; &.19|]61ji. makkülei 

fuma fwt) reftre-ae ü p u r r a f w ^ t a a ura \ ração di> oaniidg 
Bibliografia nXJT, v. I , P 2:íS-!1 — r\i,\7. v l_p 138-11 

ÜFT PI* <'tií^> \ CFLRTOFFLTNTIP; VerdadeiroRRTTFRTF^ RFC fatn. 

A palavra acorfe -'Mi qiL0trD toilteirtu-g irais, TIIV íiuhe? expresnfl siisproflii 'iu 
imtaçâo: temor 28 Ifi; fi* 2.143 í« 40.7; Jr 3 23; 4 10: advertência (Jó 32.fr SI 
82,7; Jr 3.2£J; Sf9.7), autoconfiança (1 Sm 15 32) e fé em Deus (SI 31 22Í231; 66-19; 
-tfi.15: 43.4. ü-ü 4. Jr 3.231. Deatru us l in^us SL-íuítirau o teram « o i t t ili- modo a i n p l u 
PJ1.I 

Bibliografia QOlDBil f l í Fredeick-J , Two hebre^v quGjri-advtntu: ]"*: and JW&í, 
23:132 5. 

J-B-3-

•i- h-su incitar, pivEsiontir Ocon-: apBttftfi t m Prove rbltwH |(5s26. 

Teimo Derivada 

S7n ^pft fefrep peso. Omrrc íiponai em J& 33.7 

tftf •• ,kn. A ^ L t a c omo m l / de : 

•S^.i I ikh-ãr > lavrador,, agricultor. 

5? • húi foa f r lvo l par ta I n t e g r a n t e du» M ^ u i n t e s termos. 

i 'wígdbtsh inro í i v i tícon*^ .-.ppnftfl em 13 L |H i:t; 3fi.Jli, 

( I t ^ ^ t l m ) uma âwrt du Líbano 

rtfr ''.<!mtiggitu) umn f i r v o r í do Ubano. Ocorre apeuaa « n 1 Reis? 

10 I I , 12. 

a^d I tf r a^ãiD j ^ í n t P v í M f c a i ) 

mia, í irm i 4-SRI.II- ndvrrbic d í nogação pndir1 jir-r n m b i d a niu- vnrias 
Tr^d^Jf̂ T'-- • 1.1tMjr.'= f^crrli,;: da traduçíto varie} 

6fi 
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t-.-!., partícula eapreíís ü n ^ t í v o oM c^mo um riesoj* (Cn Ifl.S; J* 19 23 ) f l B ctam, 
UMA preferencia íPv 17 12I, o que iudlc* sua intendo mais redrada rio que D termo 
EM COER^A com ESTE CONDITO, QUANDO QUER QUE ÂEJA USADO NRIM um VPFK, O VERTO esto 
NO JUSS^O (qun MUNAS V&ZÉI Õ INDIAÜN^IÍVEL do imperfeito). Cf QCJC. LOflL E*, 

• pode mr usadn <?m um mandamento (2 Rs S i í f i fflAV àunCÉl mm 
: " ^ m ^ ^ ^ n n e ^ t ^ c i w n n a l m e t t í í a ^ n p u ^ ^ r t , , 0 i ( l tEÍCiJ 'ivo 

nntdhJK) caso rite Dp/ Mandamento* 
Finalmente. embora o termo « i p r e a ^ prefertneia, ocorre qua** a e n i p r e om orações a 

ta» f D * fclfl; a 31.112J; 7 U ) , onde introduz um a u m e n t o - "não L a eu • 

02 Sfi^T^" EkIfÍirTl ̂ ^ The ,podlcüc ™ o^ in , , jBt, 
J.tt.S, 

(Wl Vfjjat) IL* G3a 

1 ' LVÍ PCFVÍ. ÇHT, HFL ÍEÍÍ/F\ «OJIFNA, CRTM RPJFA-AI era fi. 

A preposição expr*aaa prmeij»! mente a IHm:i de movimrnio em dirttfu a alguém uLI 
a aJEuma coisa. Como tal, o termo ocorre em uma ampla variedade d* c o n t e i 
e^pm^ando a idesa de mtrtrimento, tuitadc, dirv^,. ou inçatija^o 

Omovimspí» fiai*,, a±nrçãoa*\éo pnmdro teimou. e m r ^ w paruto prppQíiíün 
™ i " » » * ™ * - " « p l M Gn 1,9; 14.7), A idéia de movimento è* veze* tora o sentido 
• 1e PARA RIEM R* d , DO JP qUf! atÍP R>M H O A pmtima, cctüo AO CASO de On 5. J 8, VN L raRÃF 
na urca 

Uma idéia próxima - u tonanto movimantn nwiitfll Con&rnH visto na Irist.^ . .j.-
Deus Í-ITI seu tyimçüf -fin Ç h> 

Vemos também o u*> de expressar movimento direção a" no nentoto de ^ m 
referenda a U l l l LLpo de gs^Lo nãú vi»u> ÍGd 20 2 que AbrnSo f. í la m m ^ / ^ w ^ a 

™ £1 • ̂  ^ também 1 fim a.ai. toferinE» é- tomada da arca) 
Aí vezes 0 sentidn do movimente se pente completo lente h' « desmç&o da om ralada 

ou «ndiçSo prevaleça, Gõhoaíb 24.11, -junto a um poço d* tfftt^ on 2 Samuel 14.31) 
pecado no meu". em vez de "para o meu" Por erta rarâo, aparentemente, a p r e p a r o 

i-eiaa«Jf i n i e r r a n b i M com W flíwn^fff. G^rwaís 22.12, >übrc o r4jwz" Jna^ n 14 
fiohre O «E>u rttóto-, Este inton^mbio entre 'ai o >1 pode xtr o i W d o nas línguas vivas 

contudo ptKh! «ürrer ,.m porto divide à mrj.-.lnnça dr feacríbaa. Foi em virtude rià 
ClfCimfltSnÕB Arao n.v U3Í* W airn ide "nnlrar"- TIN aenddo do Kefaraki 
w; c/, aua^ p.41, 

Finalmente, a preposição Umbem podt ter o sentido de 'contra" cmtwm a útóia de 
movimento "dim direção a" aeja evi<hntrh L-OLUL. ri D de Oíneais 4.ÍS, nm cpn- T^LTN 
•'kv^Jtomao foutrn Abel" Nesta mao. W sem riúvidn tebám algo do B^nÜdo artginaj de 
"I i 'imenr.[i l.stíto fisito r-nmo aif otnJ. 

J.DS. 

tf-l^pN •éfgÜbish ), V ^ g n «3a 

C T Ü ^ (fetoummfrO. Veja • n, eab, 
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U2 rVTft i 

Esta pronome domurtriUvitivo o o plural de aifrt Qoand<i íiptóece stncinho, aum Jin 
piihatantiva ou jirrtPL-imc Ííin- o ncnmpan he> i-m 11 sumido de ^ t a s teimas* i Dt 

Geralmente apareço ^m apaslçÃo a um Hibstanlivo, tom ou sem um HLifLttij ( E i 10-1). 
i lonw adn>tivr.. pod- tumtem flp trecti1 na pQGÍÇiio prèdic£iüvfl. Kesse cano p verbo 
mtá (mplicita (Gn 2.4 -RaU í sdo as gerações*). 

Efitt1 pronome h>vn u irtíj$0 semente =|ciando LLjJurf.ce drpuit de j^biitwHivoH 
determinados pelo a r t i ^ -

O proírtitu ocorre de modo pflzurihwtbe am forme* no árabe^ ímScü 
e araiüiiitt) 

J J f w 

93 < VÍj • Ace i l a com O ra iz der 

rn^W ' tfwA deu m f j f i íü. 

T -T^ Í * Í M U n i Í/ÍÜÍW. Deus, 

7 A é aceita « m o rale de 'ef, Vtótrh e ííÈflAmt. que aÍRnificam "dous" ou "Deufl". 
f ) U-rmu ugurltieo para nu o "deus principal' é "(J, cujn plural é 'iífít, aa vene* 
VHJi ri, (cf. trí". lfl: n," O tema fectfciu 1, n plural ã tm, que » r 
L^jjLjLrujdiu vi?™- coma Li:n dingulnr 1-7 hAfcKU, '/,., Cr^mm^r uf f V Pheçtiitiau 
l<ntguaptr. Jewisb PubEifjrtion Ronelw, 133$ p. 7Ti O Iimmnicn ti fefdA, oitfo plural 6 
c/d MM. A fthrtna do atiftdlADn Õ tfu, 

O ponta de vi»ta de que Ofi trí* termos hebraicos procedem de uma &6 raiz é muito 
discutido. p nâo se Estabeleceu uma conclusão final. Alguns sustentam que os dois afio 
dintlnuw. dEfrlvanriff-fle 'el •> J raia Ywi üuttv.=i vêem 'fío/íihtr Cfllt? derivado ii:s 
r.ii 'Jft, com I também Mfia o caan de Vtóifc, cuja titotido da raiz ti ^Lumo:" H^ :i:r?díi 
outros que defendem a idtiia de que tanta 'êl quanta Wõhíjn procodom, de Wóah. 

A opinião lu.kii- provãvp-l H II Ui Ulvhim proccdi i ri- ^lôah a .jos^n^Jviui-rilí) 
BÍnffuW EUIA Eec r i tu™ hebraicas e RCPRTÜERTN prircipalmfinte a plnrnlirtadp de PESSOAS 
d LI Tl'hndfliÍB LSÎ T̂ INT.Ĉ  na divindade IVEJN 'rícíJ|3>) \ 

'clôah também á um termo báaico m> hebraico para se referir at> Deuí de laruel, 
embora aeja i w d n de modo m e n » freqüente neate «entido (veja ííddft e W. títraia 
PARRCR.ITÍIR+ E«]i»RN t a H t í URN TERMO (IINÈRTEO PARA ,-:É: rcf-crcr J Dfttia) 

L6|. : ^ u s . dt^us. pOderttüd, ftii-Le. O b.no turnum da palavra dí-üiira ou o termo g.-D^rico 
'deus* ri i "o Deüif I- IHmL'l. Tüdvíviü, tu. a l guM ^pmBcüü dy l ^ m o ciur S^O 
tmduridoti d í dbleivuues r ^ divcrgafl vsraütí da Uihlin. 

eienlÉÈajdM princLpjii. = düHr-i r-uz etinibrií'--apreçpntado^ nas Kwriuiraa ^to 
tdoUH ti,.pão JLL fulííLi . Î É>UÍ=1 ̂  1 jl:iiig vorriiHdfin. rir- l ír^el ' íí-- íTK*di> mot^w freqüenta. 
-o paderoio7' íreferindo*»fl aos homens tm aoe ajytwt Ò uso absolutamente predominante 

ÍE.IPEITII MI V̂ RRT3DÍ-IP> E I- .-. IL -CH .IURTNIU^ ülüioi HT t̂i(FIO-
O substantivo "Kr õ um térruo semiüco muita anligo. TraU-ee tumb^in da nome mnia 

amplamente conhecido entre OS povos de língua e^uuitica para ee refenr a divindíido. com 

fia 
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exeeçgo il» t̂ícNpé. Popp, no e.ntudo aobre "Kl" no uearitico. observa que egte é o nomo que 
ocorre com maior freqüência dentre os nomett próprios que ae referem A d mudado em todo 
u jLiUjidií tt£míti££i J I I Í U R U • PfJPE, M = r- I L . Ei' J ' T J CÍLC UgUrUt t*xt.-, Jp, T.i. 

T^tsi-j^ úr p0í>corilfir cum Pope que etJFiiol^ic^mfirite a profundidade da pesquisa 
oi cangou j^njct sucessu '.P ui".-. El in the Ügarittí: terta* p. Do moda muir.L- ftaqDcbrtc 
Aporcoeltt teorias de qifln • • NR ..i,-- uriririnf :Ju LITITW floria "-JLMJÉÜ- ' nu ̂ L. RN«J'" Gonturfo J;.[Í> 
li.-m am^ameUte müiUicio o muito discutido, [DÍVÜpeTftb iorvado que .1 tc mesmo se 
rt origaon ítfl p/JEVíM DE con^ncG DU 110 prrjln -Sc mi tico ÍHJT rir uma rnis rujo scnUdc c 
"prftr"1 IL" modo algum isto indica a reputarão dn termo no iwrel^DWO hÉnicQ MOMBI 
palavra "dívindidc" procèdo di- uma conhackla raiz ao EAniMtttn que tem ponrido do 
"I -MJ", ainda QUE iiüo ADI RENIN.I URT (TOUIH-Í LI. H 1 H | 

A qmMJLflu do r^larinúni trota entrn o u h In Mico de i= as conceitos 1̂-111 ihwa (te É' I 
Lrru recebido muita at.ençíln t^pecialmiuitc ú̂ ücIh u deüe«bftri«i iL,-.- textoa uguriticos. ttó 
quais aparentemente confirmaram o feto de que o termo Kl era usado com referência a 
um deus pessoal o não meramente como um termo genérico no mundo «emitira antigo 

O tumiiiibo deste artigo não noa pcrmiLicã doaenvoEver oe ràrÍDí pontas de vistii uotro 
ostci assunto. O ort%íi dfl Frfinh M í rWA, publicada «am l97fiN no primeiro volume Ho 
Tkeological DictLonary of the Old Testament, dá muita atenção 11 ohLü c|hc:̂ U\u. l!nm 
certezA N;1N TNMNS dc- açoitar O ponto D^ VJITQ que pressupõe ÜM policpÉsnío sníigo PITL 
Israel que foi gradual mente melhorado do morto qwo 03 vários deuses como El), 
Wbudddi - Klynri linaJmentP- a*1 fundi rum no monetelfirno hebraico aob h liderança de 
EiaJjjpm nu íavié A bibliografia do fim destfc arúflo s^irere lai(urai «mis prefupdíis para 
aquebd que £oíLaríu.i3i dp. peequitiur sobre uate assunto 

A B. DavidriOn observou l LI-JICSl-JILÍiL I -11131 -ciam nzia [Lü^niur í.H d, '.'•• (íej 
bcom pd: 1 h. 1 dá ür ü frit ljí . Dt fato. u medid n 1 \u óitudfajuob a pal&vra coafb 11 ne u , • > .1 :i l j j 
fciCri.tur.Li3, lemos d LI íonclilir1 que quiif-r-u Btrcpn? • trruin e quaJLíít:]dD fior p tk\Tiu au 
deecnçõe? qut? definam 1 pfiln'L rii p^flfrrilJTTTtfltitp lato Lrvou A. R fi-iviriMou .t coreimrqufl 
• atas qualihcajcflet l a f l to t i^ itnío oonoeite dc i-; -i-ia Escri turro como tambórn d.=r.u ,'.nom 
o termo, conforme wmdo níi Eiblia de outrm qut ppilririam ser assim nomeados 
' DAvmfi^ )fí, A H . "f tà* T*âtatnent> p, 61) 

[Jm EWítudik das vftrias rie&rriçtet* que acompfiuham "EE" onde e^te tftJhulAnLivo ocorra 
nas Eflcrituras leva-rw® à sólida concln&Ao de que, dwde o principio u^i dp^tf L^mio 
NAS EnmLttnuj, LL INTEOÇI • I:T DISTINGUIR u vtrdadtin El UOtUí) de IoDOA ou fiataüt ÜJÍW 
d li mesmo nu nu- encan.tRHlo 1 m ouLrjç culturas tenílimi. 

Übsrrvtmira ,1 pariuclpio u u^o rtr El rei tenuo^ quo denotam q ETnorWM e a 
Hupcriorid:idíj de DCUE SOBRE Ladjia ORF outros dBUK« hd Vi hrtggriM!, "O grr.undp 1̂ 1' • .Jr 
Ü2-1Ô; St 77*13[14|; 9S.3fc hã'êl ásêh pele*. -E! que f m a r a v i l l i a s ' ' (SJ 77 Ml 151); 'ti 
í/fm, dourai* íDn ll,3€>; 'ti flõht hnrühót rknl-báicr, "Ei, o Deua doa 
Rdpiritoa do toda larne^ íMm 2à\ 

Em íiejíundo lu|>ar. conrideretnos ÜÜ epitotoa relativos » posiçúo de EL W 
ha&hshamdyim "El do céu' <S1 136 ,m W m/JWJ'o/T "El que eslá urina- (Jõ 31J3B)L éi 
Wkjw, 'E3 dtd^jiüo" Qn 14.18-10.20.22• ±>t 70.35) 

ABL1.I -IÍIÍHHO,. por PIFCJILÎ ÍLIH RJRIT R. L IILLIÍL ÍIULTICIARIDIIDL! DFNTJIIÜ.LJ J LUJII D N É POR ÍUUB3 
dü U3U -dt: LIo 1 l ^ r í i i o í e l rL i l í tO COlJLUtO. J J-"-liíi P d e p a i t n c^Tri/i ' í j rr.t\taicr. ""=üüt q u s PO 

O6CQUDOJL ir Í. , ccinhc^idü optaiOM por reveUfâQi i 45 15 ApoaJir dia.io, Dieua AÇM VB 
texioa na V E K E dn niancira í(;mo nfirmou íVbrtHO rí rtf7„ que mt . T r ( ( in 1 ^ 

[J-. modo aíndn nviÍR pspoíijoL "bT ,.p.irerp. nua \\-iTitiir acomp:mh#Lo por rtquãlftí 
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»pitrfoS que u d e ^ a m com» o Deu* Salvador d* j f o t t Ú ^ M j g g 

de verdade" (SI 31.516); Dt 32.4); W .Wtfay, "Et todo-podero^ ÍGn 1 , 1 ^ 3 ^ . 1 1 . 
4 8 T f * 6 3 E i tí f i tóôr, TH, o h ™ " tis ttflfc 10-21); f " H £ 

eleniidade* (Gn 21 .331; tttofcfe "Kl Justo* (Itf 45.il LL « ! • « 

Fm dirthcft» a W u t l i B oa 0 W S M cJu e d e c W d o r. Aqy O EJ 
V ^ g f ^ S f c ! Sm ,7.26.36; í W * M SI W J í l i * * * * 10 10; 23 36; 
Dn 6t t ) 2 e m 'i7| Qé 1 |jü|$Ul Em tuufomidadc com o m^wtttfimo híbhrn ofitruo, í .r 

por « n E w m t e , | H o ^ i ® ^ W # ^ P ™ 1 ^ / ^ f i S L Í 
A i T M W t n r ü t o , » é d « m t o r a termos dflquelafl a t r i b u i pato qunjs Dcua 
í r ínWd.,»1d»upòi» » 1 31; 2 Cr M.&; Ne 9-17.31; 91 I f f l * * * * * 

^ O Racionamento pewoal entre « » «ias Estrituraô « g * t j f ^ T 
. P M . : Ut-W. "o BI dc B m âl J ^ L * 

«KhQ" CSI 42.91101.lí W vV^riVJfi. -El. meu Sa lvada lia 12-2). tf « j d » 
vida" íSI 42£l9]>; W gdmír rlW.v. "El que por mim tudo eMcuta" I.SL 57.3* o El de... tt» 
49 2* rir ' Wí "míu El" «SI H9.20CT; ID2.24I25J; 110-28); fcíH m M bJ. W ™ 
fortaloza* (2 Sm 2 2 , m M « * « * i W " E 1 c o™* d í ? * 
Ifi 321331): ká "il AanníMH iftfti** "o El qu* m* vinE*" tSl iS-47; 2 Sm 22.4»). 

I S m , em um sentido evnngalíBtico, ate é tooft» « m Rprtet™ 5 S J Í 2 ? J Ç 
m'hó{!ekâ. -El que Uj forT^ü'' <Dt 32 m W mòshVam "El. o Sfllvsdor delefl JSI 106-2^ 

de Jeftürun1 (Dt 33 26* e itáftf j U H M , HEI, o Deuí de l inul il»n 33.20. 
Cĉqüentemonte, encontr.mo.com f̂ qüênda o « S T ^ ^ i T ^ 

ou kuhocí^o « n i * p ^ n ü i dn D.U. d* Iaraet, Iav^ -Js 52.22; 31 S&-Ô 9U1H.27, t* 

" o ^ ^ * ^ « ^ . " S V T e W P O r 

w n ^ a i n t e , M W y^Ü^Wcri, "El tüi ialvaç^t ÍSI hS.19, - i, 

m o ^ aabe se 0 u f l » El podea&r identificado t-timoloticameute ou nAo com o tttitttto 
df lhmslh' TL, entimU» • termu e^ti c k ^ m é n k nwwiwio wtn k h idéis w s ^ ^ 
taOilM. Ele é chanmdo ^ ^ x r f ó i 
^32 Di 7 21 10 17-DuíMJqMtíimpaMPnfc, El tertivol ISiaS-^Sn Ul 
íon^bem é descrito como j ^ w r f ^ de r^coaipensa,.- <Jr 51-56}, ou, 
BeverajneEitcr $ rifeta» ^ « vln^lor" iSl $B.B: N« 1-2). ^Ve^ rn ip l e -ment^ , ri 
^ ^ "El de (SI 54,1} Fií^r IndiE^da t un^ cafisctó^fc™ mnítnote ^ U 
•tvi Eficríturcu < SI 7 11 í 1211 

Hoitt^U- em JA oncontr^mu, i.m u.o atuplD de «em cpitetoe. Keato c ^ o o lermo 
e trrtHf por.Fó Í por MIU m n t g ^ n s & p tem»comum piam Be rofenrso verdadeiro D«is. 

De mudo direroflte de oetraA í * ™ * o t * ™ d C ^ 
Elohim (fl.u : 

•í-lüeh ó n » rffí^- ü leUctonamonte t^ato entre nome pt i^ O e ^ •: c 
tíõftím ã discutido 0 «stÃ loase de ai rançar wIuçAQ. A píi]avrii ocorre em parta da 
pacam mrus antiga do AT tDt 32.15.L7> e muito frtqüenlemenle (41 v*we.O aoe tebatn* 
: ,-jtr, .J- n.n dtnto ria nnügüidftd^ C frn^oa, r^rcLe, part^tü, qWf M trata d* ^ 
r 'i^nvT- .nui--: piJ-rn Deu^ que i.Lfjd tiwic cam '.Jii J e * u » d i i ran» ^ mawr p ^ da 
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história até .1 rpoca do exílio, e dai em dL.inlc, quando liauvu um;] ande pftfflCtljiatdo i»ni 
nr- rotíimLar 305 fimdumejitM ni.n; nrctigos. Ü te mm não A UFÍUJO fargEimnnifl um ckuLmt; 
livnM oU-rn de JÓ A PARTIR- IÍIH;E VÜX i:m [S-PIAFL. pnia VEJ( EM LVuvèrh LOS . duftg VEZES CM 
I isbaeiíque, quatro VvTè£ non Sülmr.*, por fim jiAs livras pés-MÍlima? 2 Crônicas. 
Neemiaa e D&niet, num total de tijicn 

Bffl wtl =ivro, £7 .r. the f^cn/ic íevís, [̂41 r̂ "in i'ap£ observou que ^ ^ nunca 
aputtce tom d íftiyn, embora apareça: cocn a iMermirujçjio do üuííto (He J.,1 L> e Keja 
mcLintrLbdo quiilro VeZCB m> COtistruto 'SI EM 7} Fraieriormeiibf» ele rÈSBalto quft D H-ilr,i. 
DUMÍI NEORFE 1'urmjjido UM novn vpfãluilo L_-UJ LL outro fioute divinü 

Dnremoa atenção n príni ípto OJQ nau du taqio I-• r̂d do livro de Jó. Tn * Vfifes 0 i t ó » 
occncií em pamlelo com "rtH'ha* como t^raw de 'i ritivo pura Di us (Dt 32 15; Sl ífl 31T321 
Is -M.Hi (> Termo ü- encontrado uma voa OJIL i]m contexto m% QUfLÊ LL̂ ua é lieürntQ nwutjQ 
FLTCUDFL PÍIRH FLQUIJLPF Q^E N•'-11 • FTF REFIJ|[INM (Pv 3(1 N J"IRÔ VRZRA .1 palavra IJS.HJ.I ÜTCL um 
contexto (te pavor para oa pecadores iSl 50.22; 114.7; 139.19) 

[sli- sugeriria que n termo H^v* jwmi de conforto e a^eurança ;LU r^F.sa que 
triickfiitkiUa temor üuâKtia iniuiL^uí!. Qx conditos rte rY^a r.- poder existentes no t^rmo flãn 
•.-̂ tJis IKÍ:Í\TÍ tarde IICE LRÉSR ««rsicuin consecutivos t3n viaflo de Daniel ^elir̂ - o trande 
nntideua íDn 11,37-39?. Nesse caso o deus do antideua í 'tíõaft.) parei» aer "forte* em ai 
LBieíiQiü Em HllbaciuftU» U q Lt.TIVKi é OsjrJu de füodú seinvIll^Elte 

Em Híkliaeuque 3.3 O profeta íiila de 'tlãah vindo de TCUL&. Em .ÍTÍ, Temà ealá 
BWBDcind» .1 um -Io • irt'1̂  amigui de Jü. EJifai \.K :.!• E bJitinoHs^olo o teJUic Vlõah 
•i> v.l,-r ppiríi pe 11'Tnnr :i Dsoa, o pnidomíamitemente iraado í-m Jõ ]]elo prüpno Jó 1 por 
i-JlifriK quandu [ ie ' i i s : rm -1 .Vpî n:!.- em um cotiWfr* jíot':ir utiliza o trmn (11,B 7) 
Blld^de bünm o faa. Naturalmente, Bliu a utiliza, talvez repetindo o que os primeiros 
d l m n u n (seis vezes tios capitulos 33—37). O jjrrtpne Deus quando fala a Jo usa e termo 

^ezes: umii tícij u m dt- pjrx>VÍdA|i£[ L rí I>ut.r:i fí[tl î Hî alfEfj ••• >:n o ti-rmo Todo-
PodeluBo' ivfij.i 1 iCáSLi LiLioi Jiî L Ub sobre O conceito iJe podfr BO n03)lr ' 

TL-.ir tentus) ur.i Dtu^ i-rji í^j.i^l: wmpní d.' mode pura se ryjVni .-.i Deus 
• Deu. vc-ndutieLrL: Î Lu tortm^ evnli.-ilte íi Jĵ rtJr do fato dfc .jiie oa k-viua, iií.' 

pi-nr.Hn pnü-nxthr-ii. usaram o termo 04 citeí •> rev^Jis^o d^herltjv,, deDctoadoda cm Êxodó 
."•í̂ .Fí, '•' , em l[U 11 a rsveLnçÃo orfgtnal dadiL a MojFea iwBva 'è lernioj; 'EL^c • Nu Í7J 

A palavra hebraica <• n uíto s«uwlbante nn d riUr trumalff O mune ITL.ÍÍÍ-
HUiHiai par,i Deus do Anunnw hihLi^: 'üVm a ido suprida qu.' < li-rmo vr'in n o parecer, 

aramuito, a pHrtir de doía elemento^ EU e Ah Iformn nbrevíndu de Ahynb, Ex 3,14* 
"Eu SÉrti' |Eu sou, ARAJ, a de^i^o^Ao de lavé na primeira p*?HRoft; l ^ iaw, Sarbutl L, The 

of tlbh "Cúd", Lu líiitrew, JfttS, Um Hjueert ii poüsibilidadfi de L]ut? 
Dnpnsjiamonte i d i s t i n t o s eStflflfiiLm euVf>lvidos t poilertonui .iiL*-- bminram INOÍI 
unidade r=L . LĴ eÉtüO 11 Ã-i p:ireee provável. v.:-t.(j qurj v Lcrino C'ju.ir" sempre UfrmJíi nJif 

cum-n uesi^naçã^ do Drus vpudadeiro, 
I ' tem)« le:]i pravavpLmfMr- nfinidade Cum Ll Esiava em iJr.'v:Ji- tómgos maií-: 

•: 11, •>- - (- f ntão. apí- UltL [jf.i ri odu de d« - e i i d n > : I • • L". • 11 .. a (ermo vü5 tou .1 hít iij n C ií 
modá ümiLadú, (̂ IVÍÍH jhp]o de rer i-nt.rado î m i-oiiuiio rx.rn a i w n í u n , (.ju.- 1 

•uii termo eprrelabo em nao perm&hem Ü. 

t-Eõhiin. Deif H, tfeuaew, juite», artfa*. A i vas«s vsníia traiuçâss Lraíem o [prmo ris 
modo difanenteem um murno versículo. palavra, geralmente vista come plural de 
•r j. ó 11 ,Lto mAIS DnoontHiida ilrtíí Esnilurat do 4üi- n! "éiõah î fa referfmci.i 
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verdadeiro Douh, A terminação plural ò norrarílmenUr d escrita eúmo um plural do 
mnj^rt não nmdar a miampfo do m : um pltirtil co3iiujLb quando uüado jmrfi se referir 

\lp.r.ik. Mio podi- ser ™ t n na frita dfi iqu* o oomo W^f/r, L. euí!rentemÉ*nte uàado nmi 
rf vprtw 31LI -^rtf-iiLnr, bom como com adjetivos ,- prpnomAs também nr? ftm guiar 

AJbripht s.i geriu r|ne o uso ric*lc- pJuraí de majestade protado da tendência no antigo 
Oriejit^ Próximo a um univoralifimo; "K acorri njmns no cnnaneu uma tmatenau cru tpunLe 
de fcmprqpr pt^ral VsJi1 iir<j[. ' f l e r t e i ' o Anatfrt, 'juMfchí', no sentida rfftrt de 
totalidade de manífasüKío Ir. álviudade* {AtflttUGH 1 I- V-Mlj;,™. Frvm ;hr « Í M Í í r í c to 
CftnjfwtHi^ ed-, | j. 313). Contudo uma r^tto melhor Mde flír via Ia nflí prànrías 
fitenturfli, onde. jã no primeiro oÉfllLülci de Gniiesis. e ^nairtrada a necessidade rir- um 
tormo que comunique a unidade de mn Deua único e» ainda assim, permita uma 
pluralidade do pas&oaã (f in LS,2Sj. teto õ potteriarmeAta apelada peltí |hta deque -c íi.nnn 
Wtihtm ocorre apenas no hebraico « um nenhuma outra língua seraítfca, nem mesmo no 
aramaico bíblico (OKM.HH, tíustav K„ TWcfiy of fA* O/rf ftiftwtl, p. SÔJ. 

D termo Ocorre nowmJtki ^raJ do divindade 2 57f*9eaHs h,- = Escrituras ApcÉard i^ 
conforme Indicou Popo, * difícil detectar alguma discrepância quarto ao u*q entre aa 
formas W, Vistth w fhMm jian Km-w h-w PopB, Mnrviu H , Et in Lht Ugaritíc fextfj 

Quando » rofcre ao verdadeiro Deus. « S l f t t funciona como sujaito de tüdn 
atividadn divina revelado ao bnmem c comü objeto de todo temor & reverência jp-nuinos 
r>nr prrte dII hem*m íj-uaa*- Hmpttd fcitàfri. ^porcc* uompanbadu pelo nonu w^ami 

[hfUrt. Irtvn (Gn 2 % Ííy E] Ç&iallQ). j 

? iinhon] n? owtTPnrir^ do t^rmo «tf í ttw rtJaçãn a D « » s jejam muito ntnnemsas 
para eerem tratadas aqui. alguns a pus tos e locu^es adjetivas aasociadttó com esto nome 
EL-r;iij i-1ui afireaontBdm. ÊtLafl PNDN^aa defteritmie rjuc np^rrcem junte- COM o 
subatanüvo fíõftím eervem realmente da títulos, por meia d a» rpuiiH a povo de D e W veio 
n coniiecède. O termo tttffa é o ma.a usado ntalefl títulos NormalmetiLe eles aparecem 
unidos pelo comitriiio, por uma ora^flo relativa ou por frases partiftpiais trad^zidíiE n0r 

titufoe. 
A pnmnirri ratn&xnn de tituliu perttiÜM ã, obra da oridî fio: Triaî .-i 4Í \.y -í̂ tipi 

brmnLi El ri-nvi" Jonaa 1 n "Deus do oítóqua ffei i m ire a loi'ran 

LfrrLH seiíurdí catÉ^ríH ^ tituJrs j soboranln dt ikau l i a W M 5 T>eus de 
toda a terra"; l "Deua dop moatea"; Jeremia* 32.27. "DCUB de tdda êsrne^ 'O 
DÉÍU6 de todos 0« reinos da terra" (f/ U 37. Jfi); D w doa céus {Ne 2.4, 2 0 ) - 'lavé Dcua doa 
cêüa7- Gttí.4.7 2 Ci a&Stfl; Deua nns crus(3<ír r>KEMlr™ Daua dos o í ^ o Deua 
da terra- (Gn 24.3: Veja Dt 4.39; «Js 2.11); a finalmente -Ddua dos deuacis P SENHO* dos 
aenhorea. o Deua grande, poderoso e temível que nüo faz acepção de pessoas, nem aceita 
suborno" (Dt 10.17), Todoa titulo* podem ter rPswnidos na ^prH.^ão menor "Deus 
AHittHimq- iS! Í7 21311. 

f w n n Í.feiií . « t i rano , tttóWm ,. irccj[ií-riteiuL-nte de&cri»o comõ juL^ drairiasíUenta 
comu pDeua que julfis™ (Stfit) P 75.718] i>u "E- .. í,ue Jn%a na k n r|-

1 'utra de títulos ( b o d i ^ - w em i^rno da majestade ou da fitorfn de Deu» 
Rutre ei • nrames "tle b d « « t e m i d a ^ " Is HI.2SJ, D. u.. jL- jurtica^ tb- 18 
"Deus quivairAamica' TsfM l ^ f l t e i ^ v i v o " i,Jr IP 10)e "EW^ D E ™ santo^(l Sm FLIAO) 

A categoria de título .Euu ^ « w n t a uma frpqüftnds mnito Superior a qUalqtiír ouu-i 
• a zalativa ao Dt:u* «alvador. Aqti [«xtemos loclu i api tos coontrutí* TKK quais r>i r J 

P--UL ucthú reJ.Tçjio tom CÍ rtos ÜuüWdUw que o "mim chuinuln: -Hfii^ i l -^s" ( ( ; n 17 
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Duus dt AhrniS*" Gci 26 £4'. "O Deus de Aforado" u o Üeu* df leiaque e o D e i » fio 
Jj-o'1 ÍÊ:-: 3.6Leíf íSíma dc uma centena de Litu]^ tomo eal^ sJ ĵ «ícODtraáw m J\[iLt>jo 
Testamento,.' Aa veies o nome peasoal de Deush tavé, 6 acrescentado ÍL tót+^Í titulo? Kín 
z-1.12), 

fwnrçJhanttiiiJGnte, eruasi tramo* titulo^ que ligam LVu.^por meibdocot^trui.o, a Israel 
m ft um 'odo nu Ir- njodo pnrriaj? -Deu* doê i-je*! fritos 4«J lira ei" í l Em 17.15} ou 

JM ferusalÉui^ 
Tf EXSEA título* reprrac-ntjun UEUA RNMR> salvador RTO SEU P̂ JVO AEsim COMO o FAT A 

* i m p W « p t w t ó o hDeua da salvAção" t l Cr 16.35; SI 18,4à|47j; efe r cf. Si 88.1{2]). 
na títulwf refletem os atos- do Deus o favor de seu povo realizadas no passado: t ) 

Deus Vivo, que fala do meio da fo^C* íDl 5.23[26]>; cf. 1 Rs 18.24): "Deus, que tira os 
cativos para a prosperidade {31 6fr7)> "Deu* que Le fn/ SHÍF apua da pederneira*(Dt 8. lfi); 
"t i SSNHdS VOE J G DCU.S, quií VOA s^parL-i du-. ' Lv 20.24-

Piníilftfinta, tomnp títulos çol- üíptT?p*an3 a ÍjitimMads dr Meu^ dom o deu povo: "O 
Deue de perto" U r 23.23); "O toa Dow.i c-m quem raníW (2 lis 19.10)- *aflei m te diaáptinu 
••• !-"-;fJHiíEt tíU !•(::;• 1): $ . NI l^aa qca custontou duram, u Jiuulia ridj 
rii (Üfl 4&15): n-::).- da minh-n ju?tiçn" l SL -I l-[2Jfc Hoos dft minhfl misericórdia" (SI 

17P&ÍJ; •,t>tu^ i].h minha fortaleza" tSI tf-IÍ) e Jo noeao Deus 4 misrriísiniioao' (SI 
] 16.5). 

Com referência . üm-i pauagi-m particularmente dillicij do p^nto dr vista ria 
infcerpratDÇõo que. por com&^uinLe teu apoio na i r:ol ij^fki. Çyrus Goróon gisn "uwi?)^ 
]]• [Lt-umonlr \f que arjlii É* 22,8, PI 7. Wtàtm na tem o ^ntido (Íí "1>. Uõ"'. 
conforme err-duí, a LJíl, nem de "juizes", conforme é a interpretação da Peshitto é do 
Tarpuru do Onkelos, jwguida por Rushi e por Ibn Eixo., e também por varia* v&rsAea 
in^-i'^Ir, além do Lédwn* (GOfcüüJJ., Cyrua H , 'flõhim m íts rc[juted medLkiug of ruí«ti, 
íüd^a, J&l. 54:14ll» NOJ EJ<? prtwsígui- d-.man.Htrnndíi par;i r̂ ua nróprin üaii^fneãn que, 
rtMJJ haHT em posso HJllhedme&to das tábuas d,-- Num, padomos mnduirque "fJiVL " õ a 
aielhor tradução e que a pa^y:tE«n refere acw ^-otos dos doii*W n qiií- diama tio m 
proceasv tit- Iribuiiis! rriontaJ anii^i nt̂ Lh bem docnn»jitai|nV C o n . ^ ^ Mr. mente, File võ 
ostt3 tüxtocomo um re^quirio pagào que sobreviveu na legislado mosaicíi. que foi rejeitado 

rc forro LI LÍEutcronjp$kfiS L- tactrdutJiL* e-HÍORT-S 
lato í inaceitável dti ponto de visla de que a ti Escrituiaif w declaram Palavra de Deus 

n cí;: rtu.L clqra rioutrina dn cJÍLS1 I"TII I -I dfi uni UJILCL- DLJÜH.. A qBBfltío • • dever "DffflS^ nu 
•JUÍMS" ser uifldo aqui e difícil do decidir. Se "licua" for J tradução wrretA, eULendomos 
pa]n paíKayfrni quo todo homem é, em ultima instância, msponaãvel diante rio Deus e 
pem&iiK-í ou cai perante Deus independentemente do jnizo quo os homens possam fazer. 

JtibUwitfia;T Al ^üfliíT, W, P . Tiia pamefl ^haddni nnd Ahr^m, JSU M . iv rv^ . 
^ Ffutt I Ihttofíc age i.t ChriüÍKimty, Joflll.^ HupkLn.í, . Artkazaíagy and 

the reJigwtt of Ismel. Jyhne HopkiJtt, 1342. — B A I L L t o y d R.t Irim^lite Kl Sadday am1 
AmortV HeiSíidd!, j S t , 67 — CE<J!SS. I;J'ÍHIÍL Moon.-. Yaint-flh in<t t t e <3od af the 
Fatriarch»; firit^ 'í3L226-5&. — J El wid Ynhw^i, [.25-37. — ^ "My (íod" 
in tbi^pld THtümoni. üí , U6:7 -20, ÜAVUJBGNÍ A, E.. Tht iImolam t<f tht OÜ Ti'sto ment. 
r II i i M m ^ T b T C h r k D í p j i V m * , Q. Levi ElEl^âbin Ger eníi I4.1Ü-20, (Í:M-
9, — ÜRaPKor^, Ann H-, Ilani/EJohim, JBLt 76:21G-24. — E^RDHANS, B. D.r Th*. tv.ligioii 
c f Israel Lviden, UnivKrstaire pers l^eiden, 1&47, — FeiGCN, Samuel The origin of 
'Etoh, God," in Hebrew. JPÍES. 3:259. — CuRPON, pyrus H., Elohim in it» lepeated 
meanin^ of rulera, judges. JBl, $4:140-4. — JACOB, Cdmond, Tfttf thralagy of th* 014 
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T y a m n r f , Harpsr Brothora, 1965, — KEIL, Karl F., Manual of histwieo-cfitical 
iatTinhiclion to th* cofionf at *crtpiuF*t of Ohtf 7ísrffli5nwí, v. 1, Eanlmona, 19^2 — 
KÉLSXK James A., The Fintiquily of lhe divme Litle. JM, Ü0:f>0-f>. — KOHf.Ett. I.udwiir, Oid 
rítfríttififlí fftrflí^jy. Wesfcmi nete rr LBj>T t_Kuil9lJI B /©ml, TI.HITIÍ-.H • • L . IN;—AP£B MAV, 
LÍ. El Shaddai, Jfil, 60:114-45. — R TIIQ patriarehat ideal of God* J K * fifírl 13-28. 

MSLLEJI, P * M C K D- , £1 lhe. WAN-UIR, MT» , 4 11-31 - POPE , Mwrvin [1., EFEITO? ETYDRÍÍIC 

TERÍ*, DrilL, 1^56 RJUHAKIKHÜN.. 7TÍB, p — SEGAL, M ÍT,. Elh EílILÍiLt, and VHWH tn 
the Bl&lfe, JpR, 4ti:E9-lÍG. TllÜ.MA^. D. WIJL-.UN. A TTNÜDDISRATLDN ttf some itfl uef uai lUiys 
UFSXPREWI^T.tir SUPÜRLNTIN LÍEBT^F, VT+ JÍ:20S '2-i - YATF AIXSJAN, J. J ,Arompiíttion 
to tht Bthie, Oxford, 1958. — WEPÍORZEK, .J , Thn mnstrurt-gomtivo in Htbrew syntax, 
VT, 4:50-9. — Wn.SON, RoU-rt LHck, The nairnsa of God in the Old Teatamenl, PíS, 18:460-
99 

•J.H S 

'M irntõ) II, Jurar. fnier um jrirnmpnto WC-NP. tíJTÍM é LL£nldo para 
eiFns»nt'jmvi)CiitiDi pr̂ Loâ s pn ire rn bomart» r í-ntrf Dírua v n homem 

1 Vrmos n^rivrni-JÊ 

3'ín f f f p ^ i <í.?ãl um juramento, drri&rnçãn snírfir, prom^siu maidiçüw 

tugadq pare jumm^nLn. qurihrado1 ' k»TTe nia].=, ircqüenfrTiwMe do que • vcriío 
IMli i l,'.r -r. i: i maldição ^punifiáa puni um juraiAptitii quebrada), ajumas 

urna VBI, UiutotacOes 3.BB, 

'•lã. 'Juramento. Mm aun fórann caaií bnsi-r-a vemos o ruhatnnfcivo U&adü nu HEitids dí: 
omii s.jrurfâ .-sí̂ si «oleeG entre duid homens :lJn 24.-Li: LlG.lj^1 Por r-sta rrtiãn1 o íoimo 
também c- aplicado :'•> dedaraçâes aolfam d? tratffsrtniltti dadas ^eii um tn:mna] {Lv 5.1-
Pv 29.24; o dianta de Deus (Nm 5.21 i- sr ; J* 17.2; I Rs 8 31; 1 Sm 14,24; Ne 10.291301; 
Hs l f tSfc 17-(a e n . ) 

A partir disto podemm ver como «fila palavra fui u^ada para exprefiflHr o pacto deveras 
hylfjif i-nl.n Deua e o ^n fiovo ÍÍH 29 I2|ll|)f e. maia pdi í i tubnHOt«h aá arJvítrLCuciai 
JJÍ w \ iHiula^to 14LH. lt1 [veto irijiiu dt ojoualrar î ui- lv.-vu il̂ uo é Tl̂ L IJI M-21Í i:t-

1. 'J tecoto ú u:,wJlí Eii:tfíH: úiLiirLü sentido tnmbcmi cm Esaioi 2-LÜ; Jerr.nbiíiB IÍ3.10; EFí.I-Kj 
42.1&- 44.12 u üanie] 9.11. 

tA^IÃ- Matftiçãn, Eatf flubatantivrt a p a ^ a afitDftx tuna w.z cm !^mfnr.r,rí'Pí íí.fif; 
Aplica-^ pqo 1 nLiíiijjo? rif> pgvo de 1 e c d^^critn rnmr> doi^Zíl 1ÍC Cur.Kão 

J3*ftjfío#ra/fa." 5hrlrion H.r The cursa, blaaphomy, the spelJ, and the oath, 
HI!CA, :T:t 7.i-H-ri. — i i.i- h - , JLerhert < TheprohJpn of " c u r ^ i n tha H^hrew Bil le. 
Moii.of!raph Series, v. 13„ Society of Biblical Literatura and Eugoiit;. 1 — LEHMAN, 
Maüflfed R., BMkü l fjjh! ü f f , Al U-ES_ — PmcR, ri. \1.r The Oath sn «jure pneedure 
in eariy Dabylonia and the Old TesLamenl, JAOS, 49:22-9, — SciiARBEttT, Joaef, "Fluchen" 
und -SefceÉ" Ein AJLL-CI THJ'.MULHÍ. Bib, 3D.1-2Ü. TUCKEJi, C. M , CoVeDAnt fordu3 and 
ci.-ntro-zt ícirnis. VT, Ii:LH'.: riü:i. TTJAT v riF p. (ii. JTMT, v. 1, [j. 261-G. 

J.H.S. 
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93 (Vil 

9S £ Prrfo) ttlm Jn—i"rt<i*r Rrnrtrnlr rm iTflhl 1 fl 

i VnAdj ratidn gordo - rti- ^ado ovino) 

pnrte dp n»nseins loi moncroatip;coma ti tprnonto distinto Dti-ri.n noí caaos dmh 
r- is tnovida* IÊK 29.221. CTÃA ofertai? pnidfiriss Lv E DIA ofrrta da ttiiwngraçãjo no 

furtarte ilii onif^naçfla Arrto c sems filhos ao níieía sarrrdulal. <>h ch molm* '£«i r i>id.i 
L -R:: I linda «frl o.:: IUIS na PÜIH-H:!;.: 

.1 Biü 

- l 7« faWdi v>ja o jt." LOOA. 

H "ie (ÜW SoraenLfi em EcÉeainsta fcft Estçr 7,4 

f tffi/) f í i í í , r. sfijno mi., Ornnv- apenas ara Neomtae fí I*. íNJÜI raspo tio am 

Í
ionu-H nutro." rwj-.es, v-iijii o r." 613b. 

ícíòn-. Vrja a n.D 4Si. 

ffefc f ru&ánjt V í j ao n." 100b 

tWtyd Veja O n.1 109b. 

f f i Ti1"^ IhOntÍBWIi/É-fOifnupfBL Apín.-cí Ipi nas : > iti&| 

Vflja o n 

•' // I. Ac-cil • como rnil de: l 'êiíf f f lgo KFflT m/nr pArtlnitarmâvtle enquar.: nhjp[r: dr adoração}, ííí Eí^rs, idalost. 

"[" .I k' PÍ. ü 11 -J ÍII n nhu dá i q u c i l ^ *CN r IDQ r "JOJT firaeu di< 111 -lent.^" H •J - AFO i: 
K-i.TM.nrH.t. principalmente p»r:i riefltrRVçt vftan DÒjetnü np ad .raçã-i. i c , oh deuses it̂ Hlf 
mujicío, Quer i.íto!'R :"-íííjíj por roaoií humanas, quf*r riquezas cpn-r homens rh^ntoníró 

Bm Levjtiço 19.4, em siin primeira uçorrínciti. ri jjcdrivni correspondi'! b "deiiBBti 
fu:.J i-Jüd" \ <if. 26. U. Também é aplkjdü LÎ U iLtuar1: utíj-oa ft-itiLd í^laiaí D de aJ^uÈA quw 
WJ..I îljjiíici dl.- tülto 2,9; Fíi 3 Ifl), 

. •i jj d i^ de I.TLilai;, JcruiiLÍcra e ixanlana ÍOranl deSiriiiL1: ^iilut d*.- lÜalOft, 
titti povo qui> wJorart cafeaí vSs flu Í.Ú.1Ü, 11-. Tab iduln î íbrntti ruJ^DÍaiiadaa a 
aci-, :r.Juçãor me atirai:- • Jr M.liJ. l^vidrnLcnu/nlc niiu act^iília p:irj ajdu flí 2.20; Í L7 

Tais iiio.ii j.) t licgara m a tá moímo fi incluir pp^son* nas quai? oí hnnií^fi coa liavam, 
pninni fesBem cngarnosae p sem vn)ar idçam >Jn Ir! L; Is lfl.3; 2c L t 1 71 

• •; b «aátti ríw r;j i H ido] ijs jí-̂ .0 ffln r ra-^díip tom n vrj riafíf j™ E >o u a Srri hor, o f: riador 
i^j '-*1: r <••. diante dflp. r"r.L iftotoK LrpiTU-rn lLf. I,. -iftni èuTOrganhpíkjH (tíl ÍJ..7 
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II I: ~ K ífl 

dpstruüftfe (U 'i Lttí. 
ÜifrtfofrafUttT&ÓT.V t.p — T}(A?r V. I p IBÍ-ft 

'J.RRS, 

100 í í l I L Acei ta como rair cie: 

100a tfi^R £ Vi//dJ curto Hia 

100b tj i^ij ( W M m r w J A u 

"allii. Cír;cj4fA[j, E.-i i p^avrn provav(íEiw±oT,e -íi r^:: 7/ í1 oetirn' ama vez 
era J^ue .íJ u sigujJltado <Jm paisagem. tfuvlrlo&ij KJá hh nr-Èfvr-' a um carvalha jt« 
lugar í-íuiLjj do Senhor sob o qual Joaué erigiu uiu;-k ]j-ilr i i >>m<i itrU-munho contra Israel, 
depois dc o pavo confirmar suli obedjtett y akançj do Deus. 

aUõn, CortWÍhb. O Lüjtjin rr-U-r* i umn da.H inalem > da dure&tü il.- U .L-l 
(VtrrflTBTEii ffihi |irc: tfcul:innaiite*jjciçindQ com íkt.-iü, onde simboibEu. orgulho (ín JJvT; 
p. píúveJmfnto Y\?. Hir,. r rom ftoivfltas m,tntc deiiflaa fjír 11 Cm ou Lm passu^m 
tambtm i- ufbdü píira nimbai inaj' força £Atü 2,5) 

Km FFCAÍ&Ê íl 13, I' TCN̂J do r:nT*vflÈh'i P COM LÍÎ ftdo v TCRHDWIWNTT DE Ia MEL CJUP 
«obrevíve depoEs de ser cçrtftdo 

Uma O cafvAJho íi citado n um local de cata pagao (Os 4.131 ' W Umbem o 
árvore (HJífe Débora, h nilm de lí^ln—L. foi gepultada íGl 35 S 

J-fí.S-

l f l l { 'albty i ui d « miiiii \pürtWú npttLtts Mi^UíltlP 7.1. JL. |. i.l~t 

]02 ip1?» ( í í i W ) Átoarrar. emtulwrr aifal> 

Tourma Darvados 

102a 1i^B (VWjfflunrii/í '^ 

102h ™K • Wím • íi/éncioL 

Í02t ( 'j/it^jj > RUflfo 

D"" i" í í r ' ít^ttü^m Vrjü • o. ttôc, 

103 • "aímán ctii in\ iirí^, r^in^na^, fibantionitiia cvm>) ciüfn. 

O u^jedvíi ocorra uma vez em .Iflremias 51.6 no sentido de f|uç lomel foi abandonado 
por D^us, coDLe uma viúva cuja marido morreu. 

J.E.S 

1CJ4 f Vr r/nn viuvez. 
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1Í15 - i W - j u í n a l 

ELT/I ! EJjulnnLivo O USLICIO para D^CÍF^R :J MLTUÂ ÃO d-I Rnbilúniü JIEH>>! U ÍLlipajncnLü 
[ i tu • ifl única n-roir- rcÈa EHIDS i / íl 

J.HS 

"rt l*pimãnã ritiva. A palavra tem np^r.ií? um eiI.Êdn b.^icn, que c 

O prnuLpiC, "viicVa' pode ser viatn w . todo^ as ca^nfl lias ?^fritUi*fib. A 
li ocorre peta primeira m j eu i-í-- rum* | l ue n-iato de Jodii eqm nua nnrií. 

dian^icla de viuva apãa ri marte dt seu mando 
Os vÃriri^ (nínteílos nos quais vemos o termo ser usado nas t&HTÍturftd ^jud^m-aos 

pei iV-l-er o seo sk-.-:itid-u CI£L Eslavlra á< Dr-uü, Em i riibeim i-•[- = . • notínnos i llid^do il>-
e SUA PREOCUPA: "iu p̂ Lr:i iam a* viuVan Deuü ollVe ft seu DAJILUT Èi 22 21. 22 tí 

•ÜÉCCTII L -S. U :• I U M favi I r DEI. L.H ( 1 1 ) . I ti [ \U EONae J '.r i ti l L- , LIE LIE AI TEALA t om CUtap:ILKÃA 
••-r-rc pcionaj, como indefesas Eile o juiz delars áí.- mudo paju cial ÚSl ri:7i-níí-i-1 -
trntondo 

í̂ nn ri l̂ iiítDUi mísoricurdia dernnnstradn para coai rçti Õrf&Ofl L46.fl- De III 
também protejç a herança das viuvas íPv 15.2S), Quíinrjn nu troa a rio julgados,, um 
chamado especial ã fiS é dirigido a elos <Jr 49.1U No final do período do ath Ilenj» 
expressa a su?b preocupação í>h™ cum as viuvas íMl 3,5} 

O frilii ri^ uiLta mulher ficnr viúvj^ porém, ira^la riçín-i em flltfiin* 
ftI LCiiíomocntus, aillda CJIÍ»-- fitln nm U>dtfP, IvI--l-̂  :IA>- podiam se ra^iir GüJU 11jV 
£1.14; Ei 42.22.^ a não ser i;ue fossem viuvas de sacerdotes. Contudo, a» viúvas filhas de 
fteordotefl podiam mltar i n.i±u do £ c-uaicr EHjvaíQotfte da cornidu tt&prwí;.* destinada 

.Km íacerdofan (Lv 22.13 Fitar viúva nã.i anulava m votei tfe niis^uem Kui JÜ.&lSOI'•. 
Puder ifiio müiça que rias cvim um t'''1^1^ !?inj.'uJ.ir em lirrac cm coji&nmdMí :-irrL u 
Jegi^RçnB divina C devido a HÍÍJ'1 VÚAO í -^L-ia.l pr.j- pnrt>- do povfj 

V PKJítíi fi.i c k- viúva - n.io ^ra indirr.í?.-!0 di- tompe* • i-̂ L dn muthin 
MiivwH TIA •••'Jtei rte Iffl-íiel mihg&ivi •• desfitvctf de fjai íi o pov<., sendo unin 
punição para eles ÍÈx 22,24(231: Jr 15.8k De fttto, em lUma nrasiões, as cidades soh ju iu 
divino foram duimadaí? vtnv.is Isaías 47,5 ÍBtibtliniafi LamenlãçOes 1.1 (Jerusalém!. 

Devido ã aoliciludie ds Detu para com ns viúvas, o puvo era quiute t^mpre exortado 
j. príiteg piruVEf \ ;ir:i ja viuv.iu. sendo cüãda&Jflod ao Eüeciitsi jusli^a om I > L'0rdèl&5 
(.1 puvD ura .ibL-nçüEiiiu quando aupria Fu>ceg«idadi:a c..- • tüvas Dl l l .29\ Üi' LÍÜLI-.-IÍ 

L]ntiam .i ri" poníflbilidflde dc dellandí llíS. •. ;ldü •> Aiidadn de Liuc n iustiça Eibau feita 1 Ia 
l 17,23? 

A razão desta preocupaçüü é e^dento, Afl viiivas eram quaw snmpre idosas, r.mhnm 
poucos rt:ciiríoshiBrid[) pffíAH fáceis dí hn HIHH si+.u&çât) social 
senielhnnte, n igreja • NT recob^ú <• mün.damerbtij de cuidHrd&queJew? tine eram ViiLvaa, 
ver* I a dei rw wi i in uvü ". i .t,, v i u yaí ĴU neveía i d^de \\ FIM 5,3-11 ] 

Até .mift r;ü .̂(JCÍI dy Jií ÍI inam-irii de -L- trslar aa viúvos eait um rui tendei Je 
Lar^lur ILL'.:ul. Ju foL acüjsadu -Jr UãJlittar viúvad |ior Eiifj/.. ^ud supunha qin. j.H 
prohlHtnaa Jo ^ram ptplrenientes de ulna conduta pecaminos i iJn Jn ne^eju 
^smenteménte ítr müEtraÜLdoíi^ vWVM e alegou u:t leiTO o bem paru eljü UM 29.13; cf. 
:ii tfii. 

APBJM, H IIJIRFRIÍ̂ .IC DE TÍÜFHS R.ÜRNOIT-SF EVEMPLR" < O M U M .IE MNLD^DI-- POÍTKÍOÍI LIOMERT? 

e HH Ir t t f t t tfü 94 S; H ÍCí.a.efc,' 
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iOS rro^W r aitnünúi) 

A raiz co^nata É encontrada no amo rio o lio u^antico \UT. 19. n,c 126} rafenndo-se 
tanto i "vutvíT COrTio a 

106 r l í S^ t í btatfnfttí 

Por duas vezes o termo Õ aplicado ús vestimentas de Tamar, viúva dr>.y filhos de Judá 
I(TT. Hrt. i-l.lLM, É 1 içado a condição em qii^ viviam ÜA eaocnhimiii íic l>avi. desonrada 
pnrAbMÍÍo (2 Sm 30 3 R e ^ n - w tambótt a Israel de modo fiçurudo i.]s S-J -L) 

liibtiuxrufiu: FfcNgttUf, F Cíharlpp \\i(\ow. orphan, jujd poar in Ant-icriL Nenr 
Eastem TE^al and wisdota Ljtemture, JNES, 21:129-39 — HATTERSON, Kichard, Tho widow, 
Ltjf orpLiiít, :ind nif! rwor in cho OLd TETUIMENT unrl lhe EJTTMTFBTICAL iLturature JT.v' 

— HWíT, v. p. 444-ri — m a r . V. 1, p, 

J B S. 

107 tJnuJnt) aitfiíàm,. determinadapè6NWL 

t GS ^pK • üiap i J. der íqaB) • tn j w r (pieiJ. 

iWnwe Deri vados 

1 UPa (*tlepirvfmnA^ ^urfo 

10Eb fcfljjjpj d f c t f . 

'râíaf C um te mi ri raro, que a p a r a * apfcnaa qutitru vexía ürff i ^m Jó}. Em dote 
contrata* [Pv 22 26; Jó o mafltre o mau. No? nutriu dois amigue EttL usa o (prrno, 
«ma vt7 iipfVsentando- se n mesmo como racstre, e outra pondo palavras na boca de 

pqlwras dí RJin u c cnulLrcüiiuiLto {JG 3-fc! 2} c:"iLãu 
wtfl palavra tem pravuve Impute, pm Sênior as. apenas mõa Cdnalafdea c não e^ret tá 
o enEtno ou o aprendizado *pie i< valido 

'allúp /„ Dóeit íadjetivo), amiga (substantivo*, O sentido principal rik respeito a atgurrc 
que está sempre cm companhia de outrem, Le.p um guia. companheiro na amigo Nesse 
sentido, oepera-de que um amigo não seja um traidor <S1 55.13114]J; nao deve ht 
abandonado {Pv 2.17); ò trágico quando doia amidos Bào «eparadoâ (Pv 16.28; 17.9). 
t>-nLuriof ha acíisíiôea quamiü não se podi- confiar neles lMi| 7.!^. 

J.B.S. 

109 CãJap) II, produzir mitharea (aparece npetias no hifij, S] 144, Tenta 
se do um Vítíio ik-aominacivo. 

Si tMtailfivD de Ori|Lvni 

lOlÜa t^^W ('eicp) mil 
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109 t 'diaip> 

Tcrmri Derivado 

103b ruliüp) ehrfe 

Ovttbo í l c r i vg í f ld íSL ib f t f l f l t iWé 'î aJcn Bpc2la£ uin& veu (Si 144.13). £111 uma or&ç&ó 
i|U(.' yupJitJ bAnçãoi lie IX1 ut paxá que ul* ovfLhiiy ipiuIr:píJL|m•/jl: au ííoí= EuiJIitfrf.f. 

> l f »p. \fil nurarml, quí» õ um HÜhÉtílii tive iijmuimo. prorcde mUDulüíffliEG o qut 
o Jíí-OTiipsnha ijuando D suktai ibvg que íj flCTJmjíLinhu a procede. o fcliinfcral injtií nu 
p3líral Se OUtTM mímer&n .̂-in u rins normnJrLti ciri- ti prucídom^ Ü 
SHíJtm<í bAtii-çq do termo I mil", fcnnC&d-o muitos f e i C í UO ^Pr pní.pndLdn nn sentido 
fí eu rntio. 

Ei.-:' ,.Lunljrdl e nkírmalnietit- h-[]j| r ^ tdt• t-w tábuas sene-al^iía^ i-m rfce™ esme r+tos 
G em nutras eflumeraçOM no sentido b.i.-iwdo alçaria mo 1 OOtiíím 24 60; Êk 12 37; 
N m 1 . 2 1 v ^ 3 . 5 . 

11 -I TODAVIA, VARÍTT US JS TAPODOCEU L"LLL DELF -H ENOOULRA-IE HD GÉLIDO U^ÍCQ DÜ JTI.IJOJ 
divisão de l^icram--^ de ordrm pr.iLT íca t>u militar < ÊLK 1S.21; NÜL M f i 31 t DL I 1E 1 CF 
13 I :>: J; Am 

A partir d^síf IUU, desfnvoÈvr-u sr nutri quo ú apJjcaçnD du t<*rnirj representando tuoa 
Valor oactrÉimO! '-•r-, um numera dfl nqffii extremo CEc Kvtoh [J|Jr Eim vez, está 
rÉ>ta<-inundo çnm l prática d$ rnrnsr um numerai \vu do ^xtremn oposto d;iq=.jLÍo 
que£ muito pequoiiQ <>ij numericamente irrelevante i m J* 23. jf»; JoS^t; Is 30.17) 
As yljice u Côflteiln parece amjdtína^nte ^pn^enU^r aquilo ó evttsAiw* (Mq Ütf; Cl 
â.l2jL 

1 'ru «.ío MLávÈl dn termo .i^t^-tó [tjjuiüiaitilA c&nj Eu taia cúntcKti idnn 
B:LSLCJ parflèe .HI-1! "INJDTIFIJUVAR ou ínumeràvfr , e.,_., jnl^ric írdià Ju Stnhut 
dumanfrtnidi p^r.. com mdharrs J0 i>. H.7 Dt 5J.D; Jr Esta mi^r i tdrdm 
í.iTnl̂ r-ni ciív^ íi^Lficirír]1 nn; mií gí^ii^íííLu i L»i 7.9.', Doaíarnu- :i ^crj nuLniiiimettbú iSl 
'On.S: i 1 f|Up çstã i m früLlh&TBE d^ ic-3inn> penfní'^ íi i.^l 50.1U:. ML] ar »s .qjio 

tírjmü um itjn .i h-i.̂ r.̂  ^ n b n r SI K1 i-
lüisUia cxfiiip]oí4 mostram como Deus usa o termu ftim referência a s-t moftmo der modu 

íl[CuradDr unjs quantia indefinida cm inümtrrtvçl, Eatfl me&ma prãüca é nu \T. . 
% fííiSj-Li -3.fi-Lü L- |jíLi%-üVfLnLt'[Hí ^ m b é m -UJ A p o c a l i p s e ^ , 5. 

A rniz ücun>j ĉ ni Vtiri lih^viaji Hmíticaii .iL-un Jo b^ra i t o , (.•{>,, nr imaien, iii abr-
ufl^rstian 'itT, j9t n 133.' cocn o mesníD «dttklo básico iJe filiJ. 

[AJpgH I- ,IÜ vezos- QUFI, L- d LI q LI- W ĴÜ U:JII O T-riLltltí ÜC Î uiu campenhÍA DB mil 
Jüjruríin poáeriàsignificarquallquar unicljdc itiiliLnr, ainda qne d" twyn redur.Ldü. A 
dai n cprmo vrln .í 4ÍgEi.iriCfir unvi uriiriade íiíai]liar rnj ^Lri, .iiindíi i jtci • j;i--L|in;niO. !=to 
flignífica 1JUG oa mil harM de Jvo]dadü|i poí^-í epr. I o ví̂ t̂ j <im NAuCns 1 r l̂i tlnverL^m fbt 
redundo* n um empo menor de acordo com a vonLütte da mmentarijiüi A jornada peto 
dflàerto e o suprir milagroso também é mju/.idu ú [in^wr^ea naturalistas Todaviar deve 

Ienibrrulo que a conquista da Tran^urdAnia e db PaJemina uütr foi cuuduida por um 
IJUcklLudjo âti Imcn^n.-. ASêni ili.Híío. la\ itrtiíiüio daw tajabrim a l i e m i dns p^^ad^tíJS 
di' Números que pel.3 flOliiB ÍCULÍ Loiais ÍÍIL̂ HL ÍLaraiutuilji- DE líMJblifHía dt lo ldü^U 
H-L.H.f 

79 



110 •'?!* ( 'ãlats) 

'rtilüp. Chefe, comandante de miL A palavra ocorra exclusivamente para ífescrever 
uma ordem nas famílias ou ciãs de Edom (Gn 36.15 e ss; Êx 15,15; 1 Cr 15 e ss.), Este 
uso é provavelmente o pano-de-fundo da leitura de Mateus, quando em 2.6 os "príncipes" 
de Juda refletem que o texto aponta para faUãp em Miquéias 5,2, 

Bibliografia: DàVIS, John J., Bíblica! numeries, Grace Journal, 5:30-4. — , The 
rhetorical use of numbers in the Old Testament, Grace Journal, 8:40-3. • WENIIAM, J. 
W., Large numbers in the Old Testament, Tyndale Bulletin, 18:19-53. — WOlk, C.t 

Terminology of Israel'a tribal organiza tio nt JEL, 65:45-9. — TDNT, v. p, 467-9. 
J.B.S. 

110 ^j*1?^ (Jãíaís) importunar. Aparece apenas um ei vez, em Juizes 16.16 (piei). 

111 uti Ç5m) se, não, quando, desde. 

O sentido básico do termo é "se". Tal sentido pode ser visto na maioria de suas 
ocorrências. Nas centenas cie passagens onde esta palavra ocorre, vários tipos de contextos 
básicos podem ser vistos. 

Em primeiro lugar, a palavra aparcce mais freqüentemente em orações condicionais, 
e.gGênesis 4.7; Juizes 1-3.16; 1 Samuel 20-14, etc. 

Além disso, encontramos muitas ocorrências de 'im cm contextos de juramento nos 
quais, realidade, um contexto maior está sendo levado em conta, Nos contextos 
maiores, já se leva em conta um contento de juramento, que apenas raramente são 
explicitados por completo (2 Rs 9.26; cf. Jó 1.11>, 

Às vezes o juramento envolve um elemento negativo como no caso de 2 Samuel 19.14. 
Aqui Davi está prometendo tornar Amasa, o seu novo comandante, em Jugar de Joabe, Ele 
clama ao Senhor que o julgue severamente (o julgamento nunca é expressado, talvez por 
ser tão terrível a ponto de ser inexprimível) se Amasa não se tornar o comandante de 
Davi. 

Outros exemplos de juramento pleno são encontrados em 1 Reis 20.10 (usado por 
Ben-Hadade), 2 Reis 6.31 (também Een-Hadade). Isto sugere que o juramento era 
utilizado em outras nações além de Israel; pelo menos entre os semitas, 

A partir desta forma mais completa do juramento, vemos a prática freqüente de 
abreviar o juramento, omitindo "o Senhor faça-me assim e ainda mais", Assim temos em 
Gênesis 14.23, " se eu tomar um fio ou uma correia de sandália ou qualquer coisa de ti", 
em outras palavras, "eu não tomarei". Outros exemplos dessa forma abreviada, mesmo 
em ocasiões cm que Deus aparentemente júra por si mesmo, são os seguintes; ífúmeros 
14.30 ÍDeus declara que ninguém, exceto Calebe e Josué, entrará na terra " se 
entrares" = "você nào entrará"; 1 Samuel 17.55, " se eu souber" = "eu não sei", ÉÍC.), 

O resultado peculiar desta expressão idiomática é que em tais contextos "im tem 
força negativa; 'im lõ' é positivo. Esta expressão idiomática hebraica, proveniente da 
LXX é corretamente interpretada em Kabacuque 3 11,18, embora seja omitida em 4.3,5, 

O terceiro contexto no qual 'im aparece é o de alternativas, Quase sempre esta idéia 
é sustentada pelo duplo uso de 'im, e.g., Êxodo 19 13, ° se animal ae homeÕEü* = "quer 
animal quer homem"; 1 Crônicas 21.12, "se três anos (...] e se três meses [...] e se três 
dias. " = "ou 1...1 ou í...] ou..." 

Em alguns contextos 'im parece ter a força de "quando" como em Gênesis 38.9. No 
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entanto, mesmo aqui o sentido de "se" é visto na idéia de condição que continua: " toda 
vez C]iiü possuía [.. J deixava c a i r . o u "se possuísse...", isto é o que ele fazia. Aqui vomos 
o wnw ligado ao verbo como waw consecutivo, tornando o de fato um imperfeito. 

Encontramos também vários casos do uso de 'im no senti ti o de "desde" Em Jõ 14,5, 
por exemplo, 'Visto que os seus dias estão contados" também pode ser "se os seus dias...", 
B, em Jó 22.20, "porquanto o nosso adversário foi destruída" pode igualmente ser lido 
"certamente o nosso adversário..." ou até mesmo "se o nosso adversário...™. Em Jeremias 
23,3Sr podemos ler, ou "se dizeía", ou "porque dizei s" ou *Vis to que dizeis". 

Muitas ve^es encontramos 'im usado como partícula interroga ti va. tim Gênesis 
38.17 por exemplo, pudemos ler a resposta de Tamar a Judá "dar-me-ás..ou "se me 
deres... . Quando a estrutura é acompanhada pela marca do interrogai.ívo como em Josué 
5.13, então não há dúvida, Na verdade é bastante comum ter um he interroga ti vo com sua 
função exercida por 'im (cf, Questões disjuntivas e duplas, GKC, 150 gfh). 

Bibliografia-: D À U B E , David, Direct and indirect causation in Bíblica! law, VT, 
11:246-69 . — E ITAN , I., Three 'im parti cies in Ilebrew, JAOS, 54 :295 . — L E L I M A N , 
Manfred R.T Biblical OALHÍ?, ZA\V 81 :74-92. — V A N L E E U W E N , C DIC Partikel CR OTS 
18:15-48. 

JMS. 

CK Cem). Veja o n.° 115a. 

112 IlípW ( 'ãmâ) serva, escrava. 

O termo é aplicado tanto a escravas no sentido literal quanto àquelas que de modo 
figurado chamam a si mesruas por este termo, expressando humilhação e submissão. 

A primeira ocorrência da palavra refere-se às servas de Abimeleque {Gn 20.17). 
Sabemos também que £s patriarcas tinham servas como esta; Hagar (de Sara), Bila (de 
Raquel), etc. Até mesmo 03 israelitas que voltaram do exílio contavam com servas entre 
as suas posses (Ed 2.65). Elas também eram encontradas no Egito (Êx 2 5) e em Nmive 
(Na 2.7 [8]) 

Quando Deus deu a lei a Israel, levou em consideração os servos e servas ICIes 
tinham direitos (Êk 21.7, 20, 26,eíe.). Deus estava evidentemente preocupado com o bem-
estar deles bem como com as suaa necessidades físicas e espirituais (Kw 20.10; Lv 25.6}. 
Eles deviam adorar juntamente com a família a quem pertenciam, em comunhão 
espiritual (Dt 12.12, 18). Apesar disso, eram considerados uma propriedade. 

Fazia-se distinção entre escravos entrangeiros c servos hebreus. Estes últimos 
tinham mais direitos c liberdade (cf. Lv 25.44 e Dt 15.12-18) . Todavia, fica claro que Deus 
esperava que seus filhos mostrassem bondade e consideração pelas necessidades destas 
escravas (Jó 19.15; 31.13). 

Vários são os usos figurados do termo também encontrados nas Escrituras. Uma 
esposa ou uma mulher prestes a casar quase sempre referia-se a si mesma ou era assim 
chamada no que diz respeito ao seu homem, e g. Rute em relação a lioaü (Rt 3.9); Abigail 
em relação a Davi (1 Sm 25.14); Eate-Seba em relação a Davi {1 Rs 1.17). 

As vezes, uma mulher assim sc referia a si mesma quando em conversa com alguém, 
como cio caso de Ana ao falar com Eii (1 Sm 1.16 — cf. 2 Sm 6.22, 14,15; 1 RH 3 20). 

Finalmente, num sentido mais especifico, mulheres piedosas chamavam-se a si 
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mesmas da mesma forma como Paulo o fez no NT, tomo foi o caso de Ana Cl Sm 1.11), 
Esta mesma atitude é vista no salmista que se refere à aua mâe como serva de Deus, 
quando ele se dirige ao Senhor (31 86.16;116.16; o que, todavia, é entendido por Dahood 
como procedente de em et, sendo traduzido por "filho de fato". 'Tsalms", AB, in loc., 
também em M. Majtsor, JBL, 76, p, 1413, com base no texto DSS). 

A raiz cognata é encontrada cm várias línguas ^emiticas, até no ugaritico (UT, 19: n.° 
147). 

Bibliografia: FEN5HAM; G. Charles, The 50 n of a handmaid in northwest Semitic, 
VT, 1 f};312-22. RUPP.RECHT, A., Chrisl.ianity and the siavery questíon, — JETS, G:64-8. 

J.B.S. 

HfpK ('cirtumi). Veja o n.° 115. 

I W Cummrú. Veja o m? U5e. 

113 {'amôn) /, Amom, um deus egípcio, 

O termo "Amom" aparece riu as vazes nas Escrituras (Jr 46,25; Na 3.8) c refere-se a 
uma divindade egípcia, e, por conseguinte, á cidade de tal divindade, i.e., "a cidade do 
Amom", Desde que o termo egípcio para "cidade" é W \ a AKA traz «NoAmon f e "Amom 
de No". A RSV identifica, com base na opinião comum, a cidade com a famosa cidade de 
Tebas. 

Visto que Tebas tornou se proeminente no Egito, o deus da cidade veto a ser cada vez 
mais reconhecido, sendo finalmente identificado com o grande deus egípcio. Rc ou Ra, i.e T 

Amom-Re. 
A cidade é citada duas vezes nas Escrituras. Em Jeremias 4fj.25? ela é mencionada 

como objeto da ira de Deus, que com certeza há de cair nas mãos de Nnbucodonosor. por 
ser ela símbolo do orgulho do Egito. Em Naura 3-8, eia aparece como exemplo por sua 
queda, dando certeza da queda de todas as cidades do mundo, particularmente da queda 
de Nínive, 

J.B.S, 

]Í0R Cãmôn). Veja o n.D 116m. 

(VmÚnâ). Veja o n,° 116e. 

p o ç c 'ãmôts). Veja o n.D 117c. 

fTCft {'ammíts). Veja o n.° 117d. 

TDR ('ãmir). Veja o na HSd. 

114 f 'ornai) desfalfcer, ficar esgotado* 

Termos Derivados 

114a ('ãmêlãl)frágil, 
114b t^^QR Cumlal) frágil 
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0 verbo ocorre principal me nte no pulai, descrevendo um estado de exausto ou 
extremo, E usado para expressar o estado no qual se encontram quaisquer objetos da 
punição e disciphnade Deus: a mãe orgulhosa que se gloria sobre sua rival estéril (1 Sm 
2.ok Moahe (Ia 16.8); Egito (Ia 19,8); o mundo inteiro (Ia 24.4), 

Palavras associadas a este termo são "murcho", "pranto" e "lamento* (Is 24 4- 33 
Jr 14,2). ' ' ' 

De modo ainda mais particular o termo descreve o estado de Israel e seu povo depois 
da vinda da punição divina (Is 33 ,9- Jr 14.2); este também é o caso de Jerusalém, apôs 
a queda (Lm 2.8}. Fica claro que o objetivo de Deus com tal disciplina era abater o seu 
povo, como advertência, e levá-lo a humilhar-se (Os 4.3; JI 1.10,12), 

Como adjetivo, a palavra era usada pelos inimigos de Israel como termo de desdém 
(Ne 4.2[3.341 Js bem como pelo fiei verdadeiramente humilde como expressão de sua 
contrição e reconhecimento da necessidade do SOCOITO de Deus (SI (3.2 [3]). 

'umlal. fraco, frágil O adjetivo é usado apenas uma vez como expressão do coração 
contnto do salmisLa perante Deus (51 6$[3]>. 

ãmélãl. frágil Ocorre apenas uma vez como adjetivo que descreve os judeus, $vndo 
utilizado pelos seu3 inimigos {Ne 4.213,34]). 

J.B.S. 

115 DQK ('mm). Aceita como raiz de: 

115a tCK Cem) mãe. 

115b ÍHJ1K Cammâ) I, cidade mãe* 
115c ('amrnâ) IIT c ovado. 

115d n^g f 'ammã) III, somente em Isaías 6.4. Sentido duvidoso. 
115a "ES; (fummâ) tribo, povo. 

'èm. Mãet ponto de partida (uma só vez). A palavra sempre, exceto em uma 
ocorrência, tem o sentido de "mãe". Na maioria das ocorrências o termo se refere ã mãe 
no sentido literal As vezes, a palavra é usada em sentido figurado, 

em retere-se a Eva, figuradamente como mãe de todos o* viventes (embora ela fosse 
também mãe no sentido Eilural, Gn 3.20); a Débora, como mãe em Israel (Jz 5 7> a uma 
cidade como mâe de seus habitantes (Is 50.1; Ez 16,44; Os 2,2[4l; e até mesmo aos vermes 
como mães de Jó (Jó 17.14). 

Em algumas ocasiões o termo é aplicado para mães que não são humanas (Êx 34.26; 
Dt 22.6), 

Ao se estudar os contextos nos quais esta palavra é usada bem como os seus Sentidos 
podemos notar algumas particularidades interessantes. Em primeiro lugar, ha textos que 
se referem aos deveres da mãe. Ela deve ser fonte de consolo (Is 66.13) ensinadora (Pv 
311) e disciplinadora íZc 13 3). 

Notamos também o que lhe devem os seus filhos. Tais obrigações podem ser definidas 
como deveres imperativos e proibitivos. Quanto aos deveres imperativos vemos que os 
seus filhos lhe devem obediência (Gn 28.7), devem bendizê-la (Pv 30 11), devem-lhe honra 
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(Èx 20.12), temor respeito, Lv 19.3) e lamento quando ela vier a morrer (SI 35.14), 
Quanto aos deveres proibitivos, seus filhos não podem feri-la (Êx 2115), roubar-lhe algo 
(Pv 28,24), mandá-la embora (Pv 19.26), envergonha-La (Pv 29.15; Lv lfi.6), desprezá-la 
(Dt 27.16>t nem abandonar a sua lei (Pv 1.8), Isto mostra claramente a grande 
importância de uma mãe em üma sociedade redimida, 

Apesar disso, o papel da mãe na vida de seu filho já adulto era evidentemente 
subordinado ao papel que a própria esposa do filho exercia (Gn 2,24), Os deveres pnra com 
sua mãe não poderiam suplantar ou ter precedência sobre os deveres para com sua 
e&posa. 

Uma mulher pagã poderia de fato amar seu filho, e é bem possível que um filho 
pagão sentisse um senso de dever para com sua mãe íJz 5,28). 

O sentido de Culpa expresso por Jó e pelo salmista (Jó 31.18; SI 51.5[7]) nào indica 
nenhuma mácula específica em suas mães, mas sim expressa a doutrina conhecida como 
doutrínâ do pecado original, 

A ocorrência da palavra em Ezequiel 21.21 è singular e tem evidentemente o sentido 
de "o ponto dc partida (ARA traí "entrada"), na encruzilhada, da estrada". Aqui há a idéia 
de começo (mãe) da estrada, 

A raiz cognata ó encontrada na maioria das línguas se míticas com os mesmos 
sentidos básicos que os do hebraico: te meio, árabe, etíopc, ar amai co e ugarítico (UT, 19 r 
n.* 155), 

'ammâ, C'ovada, medida linear. O termo tem sempre este sentido, exceto nas 
ocorrências onde tem um sentido figurado (Is 6.4; Jr 51.13), 

O termo é usado basicamente para descrever uma medida linear utilizada no mínimo 
desde os dias de Noé. Ocorre por todos os textos bíblicos relativos ao período pós-exílico. 

A medida possivelmente tinha cerca de centímetros, isto é, a distância média 
entre o cotovelo e a extremidade d o dedo médio. Tal medida tem alguma confirmação com 
base na informação existente na inscrição de Siloam, que afirmava ter o túnel 1 200 
cavados de comprimento (540 metros), Isto torna o eôvado então utilizado (nos dias de 
Ezequias) equivalente a aproximadamente 45 centímetros. 

O eôvado foi usado na construção da arca de Noé (Gn 6), do tabernáculo e seus 
pertences (Êx 'Z5 e ss.), do templo de Salomão (1 Hs 6 e ss.) e do templo visto por Ezequiel 
(Ez 40 e ss.), Com ele também se mediu a distância entre a arca da aliança c o povo 
quando eles entraram na terra prometida (Js 3.4). 

üolias tinha mais de seis côvados de altura (1 Sm 17,4). A forca de Hamã tinha 50 
côvados He altura (Et 5.14). A parte do muro das lamentações reconstruída nos dias de 
Neemias tinha 1 000 côvados de comprimento. 

Âs vezes o termo é usado de modo figurado como no caso de Isaías 6.4, onde a medida 
diz respeito ao fundamento do limiar do templo na visão de Isaías. Semelhantemente, em 
Jeremias 51.13, o termo se refere à extensão da cobiça ou do lucro perverso. 

('o.m base em sua vasta ocorrência em outras línguas se míticas fica claro que este 
termo tinha uso generalizado como medida padrão em todo o antigo oriente próximo. 

: es disso a medida varia um pouco de lugar para lugar e de época para época. 
BibliografiaAI, p. 196-9. — HAHRBON, R , K „ The matriarchate and the Hebrew 

legal succession, £Q, 29:29-34. - HuEY, F. ÍL, Weights and measures, ZPEB. 
J.B.S. 
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116 "JíjÈí &*ãman) confirmar; stísteraíar ítxta.I>; éísfa&eZeeer-ae, ser /ítrí (nifal); estar 

Certo, i.e.f crer em (hifil), 

Termos Derivados 

116a tftmert) /sacííííorfc. 

116b t p R Cãmêri) verdadeiramente, de fato, amém. 

116c 'SM Comntãn) artista, de mão firme, 

13 6d GR ('èmun) fiel, confiante* 
H6e tfiílQR { êmüna) firmeza, fidelidade, constância. 
116f t^GS ( Vjmrtá) l} criação, nutrição. 

116g TTijÇtí Comnâ) IIf verdadeiramente, de fato, 

116h +H3&R ( 'ãmãná'1 fé, sustento} certot seguro. 

HGi "flipR ('urnnãin.) verdadeiramente, de fato. 

Il6.j \,'omnãm) verdadeiramente, de fato. 

1161 "̂ hüR ("entet) firmeza, vertlade. 

11 Sm ijiDift ( 'ãmôn) II, artífice, arquiteto. 

Este conceito tão importante da doutrina bíblica ê prova clara do significado bíblico 
de "fé" em contraste com muitos conceitos populares do termo. No âmago do sentido da 
raiz está a idéia de certeza. Isto é sustentado pela definição de fé do NT encontrada em 
Hebreus 11,1. 

A idéia básica da raiz é a de firmeza ou certeza, Xo qal o verbo expressa o conceito 
básico de sustento e é usado no sentido de braços fortes que sustentam uma criança 
necessitada. A constância que a idéia do Verbo encerra é vista mais tarde quando o termo 
ocorre no qal apenas como particípio (que expressa continuidade). A ídéiâ de sustento 
também é vista em 2 Reis 18.16, onde se refere a colunas que servem de sustentáculo, 

No hiHl (causativo), tem basicamente o sentido de "tomar certo, convicto", "ser 
assegurado'1 Neste sentido a paJavTa no hifil é a palavra bíblica para "crer" e mostra que 
a fé bíblica é algo seguro, uma certeza, em contraste com conceitos modernos de fé que 
falam de algo possível, que se espera ser verdadeiro, ainda que não seja certo. 

Trosseguindo daí em diante, encontramos a palavra no particípio passivo do qal 
usado com um sentido passivo, "alguém que é estabelecido" ou alguém que é confirmado'1, 
Í,e. "0 fiel* (2 Sm 2Q.19; SI 12.112]; 31.23124]). 

No nifal o sentido é "ser estabelecido" (2 Sm 7,16; 1 Cr 17.23; 2 Cr 6.17; Is 7 9). O 
particípio do nifal tem o sentido de ^ser fiel, certo, dependente" e descreve os que crêem 
(Nm 12.7; 1 Sm 2.35; Ne 9.S). Esta forma também é usada para descrever aquilo sobre 
o que toda a certeza descansa: o próprio Deus (DL 7,9) e sua aliança (SI B9.2Sf29J). 

Uma ilustração interessante sobre a relação entre "crer" e "estar estabelecido" 
(permanecer) pode ser vista em Isaías 7.9. Acaz fica sabendo quet a não ser que cr ei a 
(bifíl), ele não permanecerá (será estabelecido — nifal), i.e., Sem fé ele não terá 
estabilidade 

Os vários termos derivados refletem o mesmo conccito de certeza e dependência. A 
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palavra derivada rãmênt "verdadeiramente1', veio a aparecer no Novo Testamento na 
palavra amênt de onde precede nossa palavra "amém" em português Jesus usou a palavra 
com freqüência (Mt 5.18, 26, etc.) para enfatizar a certeza do que ele estava falando. As 
formas grega e hebraica do termo aparecem no Final de orações e hinos de louvor (SI 
41.13(141; 106,48; 2 Tm 4.18; Ap 22,20, etc-)- Isto indica que o termo assim usado em 
nossas oraçGes dove expressar certeza e segurança no Senhor, a quem dirigimos nossa 
oração. 

'õmen. Fidelidade, verdade. O substantivo é usado apenas uma vez para descrever 
o conselho de Deus (Is 25.1), 

'ãmen. Verdadeiramente> de fato, amém. A palavra expressa uma afirmação certa 
em face de algo que foi dito. É usada após o pronunciamento de maldições solenes (Nm 
5.22; Dt 27.15 e ss,; Ne 5.13; Jr 11.5) e após orações e hinos de louvor (1 Cr 16.36; Ne 8.6; 
SI 41.13 [14], etc,). Por duas vezes o termo é usado para descrever o Senhor (Is 65,16), e 
apenas uma vez para aprovar as palavras de um homem (1 Rs 1.36). Finalmente, 
Jeremias usa o termo uma vea de modo sarcástico, em resposta aos falsos profetas (Jr 
28.6). 

'êmurt. Fidelidade, confiança; fiel, confiante. O termo é apticado a nações como 
medida de sua justiça e ateitação diante de Deus (Dt 32.2U: Is 26.2) Aplica-se também 
àqueles que são contrastados com os maus (Pv 13.17) e os mentirosos (Pv 14 5). Aquele 
a quem o termo se aplica é de fato muito raro (Pv 20 6). 

'èmüiiâ. Firmeza, fidelidade, (ftm Hc 2.4, a palavra é traduzida por em vez de 
"fidelidade", o que está de acordo com o uso que Paulo faz do versículo em Em 1.17 e G1 
3.1 IX 

Existem pelo menos dez categorias distintas nas quais este substantivo é usado nas 
Escrituras* Em sua primeira ocorrência, ele expressa o sentido de mãos firmes, o que é 
uma idéia bastante básica (Êx 17-12). A partir deste uso mais geral, as Escrituras quase 
sempre passam a empregar a palavra com relação a Deus ou àqueles que têm relação com 
ele. 

Normalmente o termo é aplicado ao próprio Deus (Dt 32,4) para expressar o fato de 
que tudo depende dele. É muitas vezes relacionado entre, os atributos de Deus (1 Sm 
26.23; SI 36,5161; SI 40.10I11J; Lm 3.23), Descreve as obras divinas (SI 33.4) e as suas 
palavras (SI 119.86; 143.1). 

'emújiâ também c usado para se referir àqueles cujas vidas Deus estabelece. Deus 
espera fidelidade da parte deles (Pv 12,22; 2 Cr 19.9), De fato, tal fidelidade ou tal vida 
de fé é característica daqueles que são justificados à vista de Deus (He 2.4). A palavra da 
verdade da parte de Deus estabelece o caminho de fidelidade e verdade de um homem (SI 
119.30). 

Á partir desta idéia podemos ver o conceito de se confiar uma responsabilidade a um 
fiel que se torna encarregado (responsabilidade fiel» 1 Cr 9,22; 2 Cr 31,15, etc.). 

'(irnnâ í. Criada, sustentada, nutrida. Este substantivo refere-se ao fato de Ester ter 
sido sustentada (fortalecida e instruída) por Mordècai quando criança (Et 2.20), 
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omnâ II. Realmente, de fato, verdadeiramente, Nos dois contextos em que o 
advérbio ocorre, aquele que fala está talvez procurando desculpar-se por seu erro As^im 
lde fato" pode ser a melhor tradução (Gn 20.12; Js 7.20). 

àitiãná. Provisão ou sustento determinado. Este substantivo é usado com relação 
a um firme compromisso da parte do povo de Jerusalém nos dias de Neemias (Ne 
9.38[10.11), Além disso, aplica-se também a uma porção fixa determinada para os cantores 
da época (Ne 11.23). 

umnãm. Verdadeiramentet realmente. Esta palavra é encontrada sempre em frases 
interrogativas, sugerindo dúvida da parte daquele que pergunta; a dúvida dc Sara de que 
ela tena um Filho (Gn 18.13); a dúvida de Balaão do poder de fialaque para promovê-lo 
(Nm 22.37); a duvida de Salomao de que Deus habita apenas na terra (1 Rs 3.27; 2 Cr 
6-181; a dúvida do salmista de que os deuses pagãos julgam com justiça (SI 58.1Í21). 

'èmet. Verdade, fidelidadet veracidade. Esta palavra tem sentido enfático de certeza 
confiança. 

Nos a encontramos em várias categorias de contextos, dos quais todos estão 
relacionados direta ou indiretamente com Deus. 

Em primeiro lugar, o termo é quase sempre usado com referência a Deus com uma 
característica de sua natureza. Em Gênesis 24 .27, por exemplo, descreve a Deus que leva 
o servo de Abraão ã esposa certa para Isaque. Em Êxodo 34.6 o termo aparece como uma 
das descrições verbais de Deus que constituem a bondade de Deus. Outros exemplos sáo 
Salmos 25,5; 31.516); Jeremias 4,2; 10.10. 

IVata-se de termo adequadamente aplicado às palavras de Deus (SI 119 142 151 
160; Dn 10.21). 

Como característica de Deus revelada aos homens, a palavra torna-se, por 
conseguinte, o meio pelo qual os homens conhecem e servem a Deus como salvador (Js 
24.14: 1 Rs 2,4; SI 26.3; 86.11; 91.4; Js 38,3). Tal característica deve ser encont rada 
naqueles que de fato vem a Deus (Ex 18.21; Ne 7,2; SI 15.2; Zc 8.16), 

Visto que se trata de um atributo de Deus que se manifesta na salvação do homem 
e na vida de serviço como filho de Deus, a palavra aparece muitas vezes associada com 
outro atributo de Deus também relacionado com a nossa salvação, "misericórdia" ou 
"amor" (hesed, Gn 24.27; SI 61.70]; 85.10[11J; 115.1; Pv 14.22; 16.6; 20.23). 

Pelo fato de estes atributos da verdade e da misericórdia de Deus levarem a paz 
divina aos pecadores salvos pela graça de Deus, a palavra também aparece com 
freqüência associada k paz (Is 39.8; Jr 33,6). 

Quando estudamos seus vários contextos, lorna-se evidente que não hã verdade no 
sentido bíblico do termo, Íè . t verdade válida, fora dc Deus. Toda verdade procede de Deus 
e é verdade porque está relacionada com Deus. 

' f imôn II. Artífice(?), povo(?) (Há dúvida considerável sobre esta palavra e seu uso e 
se ela deve ser lida como 'ãmôn ou uma variação de kãmôn, "povo". Por isso as traduções 
podem variar ) A palavra aparece duas vezes. Em Provérbios 8,30, o sentido parece ser 
° a r t , '£ l c e Cal£uém perito com as mãos c hábil). Em Jeremias 52,15, pode ter o sentido 
de "'povo'1 ou talvez "os habilidosos" (que permaneceram em Jerusalém) 
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Bibliografia: BftiGHT, John, Faith and dtistiny, Interp 5:3-26. — NAPIER, B. D , On 
creation-íaith in the Otd Testament, Interp, 16:21-42, — PERRY, Edmtfnd, The meaning 
of 'emuna in the Old Testament, JBR, 21:252 6. — RAMSDELL, Edward T., The Old 
Testament understanding of truth, JR, 31:264-73. — RICHARIJSON, TWB, p. 75r 269, — 
TDNT, v, 1, p. 232-8; 335-6; v, 6, p. 183-91; 194-202. — TDOT, V. p, 292-322. THAT, v. 

p, 177-f>9. 

117 p j j K ( 'ãrtjtêts) ser valente, forte, alerta, corajoso, duro. 

Termos Derivados 

117a t f í Wieís) força, 

117h t^^ÇW Camisa) força. 

117c tpCtt Cãrnõts) forte ou malhado. 
117d f j ^ t * Cammtts) forte. 

117e fHliQlíd (nia 'ãmãtsâ} poder, força. 

Este verbo é encontrado 41 vezes no AT. O ugaritico confirma um paralelo do termo. 
No piei o verbo pode ser traduzido por "tornar firme>J, "fortalecer'1, "segurar", 

"endurecer1 (no sentido de Ííisensibilizar a mente), O hifii manifesta o conceito de 
"mostrar força", ^sentir-se forte", No hitpael a tradução é "fortalecer-se", "persistir", 
"mostrar-se superior a", "tornar-se alerta". A primeira ocorrência do verbo está em 
Gênesis 25.23 no qal. O Senhor revelou a Rebeca, antes que seus filhos nascessem, que 
eles seriam prògenitores de duas nações, e que um seria mais forte do que o outro. Davi 
cantou um cântico de libertação pela misericórdia que o Senhor lhe concedeu ao livrá-lo 
de Saul, um inimigo mais forte do que ele (2 Sm 22.18, que é paralelo de SI 18.17[181). 
Davi expressou um sentimento semelhante em sua oraçào na caverna (SI 142.6[7]). Nos 
dias cia rebelião de Jeroboãa contra a dinastia davidica, o Senhor derrotou o reino do 
norte e sua força, entregando-o nas mãos de Abias de modo que o exército de Judá 
"prevaleceu", a despeito de uma emboscada bem planejada (2 Cr 13.18). 

Como (ermo paralelo do verbo mais usado, kãzaq, a palavra é empregada 
repetidamente quando Deus ordena a Josué que seja forte para a árdua tarefa que ele 
assumiu após a morte de Moisés (Js 1,6, 7t 9,18). Moisés disse palavras de encorajamento 
semelhantes a estás ao seu discípulo (Dt 31,7T 23). Ele encarregou o povo desta tarefa de 
íguaí modo (Dt 31.6). 

O piei traz consigo o conceito de tornar o coração de alguém obstinado ou endurecido 
contra o que é certo, como o o^caso de Seom, rei de Hesbom (Dt 2.30). O endurecimento 
do coração de Faraó antfiS do Êxodo é descrito por dois verbos sinônimos. Amós emprega 
também o piei em sua advertência a Israel de que, quando o Senhor começar a visitar o 
povo com a sua ira, oy Fortes não poderão confiar em suaa próprias forças, nem os ágeis 
na sua capacidade de fugir (Am 2.14). 

Em uma descrição poética de sabedoria notável, o escritor sagrado indica que a 
sabedoria estava presente quando Deus firmou {tomou firmes) os céus (Pv S.28), À 
restauração do templo feita por Joás foi hem-sucedida por causa da dedicação dos 
trabalhadores que fortaleceram a estrutura (2 Or 24.13), amêts é usado no piei, tendo 
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diverso? termos por sujeito, inclusive a força física da mulher virtuosa para as suas 
numerosas tarefas domésticas (Pv 31,17), o poder que o guerreiro precisa para executar 
suas tarefas militares (Nà 2.112}) e o fortalecimento do poder real de Roboão quando da 
derrota das tribos do norte [2 Cr 11.17). A clássica ridicularizado que Isaías faz da 
idolatria fala de como o idolatra assegura para si a árvore de sua escolha (para fazer um 
ídolo) (Es 44.14). 

O hiLpae! serve para designai: a força da conspirado contra Roboão (2 Cr 13.7) e a 
determinação de Rute em seguir Noemi (1.13). 

0 hifil expressa força de fé e esperança (SI 27.14; 31 25). 

'Orneis. Força. Este Substantivo é encontrado apenas uma vez, em Jó 17 9, onde se 
refere ao justo que aumenta a sua força. 

amtsâ. ^or^a. A única referência do AT a esta palavra está em Zacarias 12 5. ondo 
expressa a eu afiança dos chefes de Judá nos habitantes de Jerusalém. 

'ãmõts. Este adjetivo ocorre apenas no plural e somente em Zacarias 6,3, 7, onde mostra 
cavalos equipados com carros. A ARA traduz O termo por "baios". A palavra é usada para 
descrevei- o quarto par de cavalos de um ti série. Os primeiros três pares são descritos por 
sua cor Parece, portanto, estranho que o ultimo par seja chamado de "forte" ou "baio*. KB 
define o termo como "malhado*, da raie 'ameia Tit que tem cognatos no árabe. 

ammia. (soletrado de modo inadequado ammits). Farte, A primeira ocorrência refere-
se à conspiração hem planejada de AbsalSo (2 Sm 15.]2). Jó fala do poder de Deus (9.4, 
19), Isaías fala de Deus, que é forte para castigar Israel (28.2} e mostra o seu poder na 
criação (40.26). Anpós usa o termo, referindo-se àquele que sobrevive ao juízo de Deus 
(2,16). 

maamãtsã . Poder, força. Este substantivo aparece apenas uma vez, em Jó 36 19, no 
construía plural, quando Eliú questiona Jo. 

Bibliografia.T TDOT, v. 1, p. 323-7. — TIIAT, V. 1, p. 209-lí). 

C.L.F. 

lia Ifttt {'amar) dizer, falar, dizer consigo mesmo (pensar), pretender, 
ordenar, prometer. 

Termos Derivados 

113a "-IS • 'õmer} discurso, palavra. 
1 ISb • 'imrâ) discurso> fala. 

nSc rnCft ( amrâ)discurso, fala. 

llSd TEK : *õrnrr) topo, copa de árvore. 

USe mu amar) palavra, ardem. 

89 



118 l&K Cornar) 

O nífal pode ser traduzido por "é dibo" ou "ser chamado". O hifil tem o sentido de 
"levar a dizer". O hitpael traz a idéia forte de "agir orgulhosamente", O verbo aparece 110 
AT quase 5 000 mil vezes. Este verbo comum, como também ocorre com os seu* cognatos 
em outras línguas, tem ampla variedade de sentido. 

O verbo compartilha com outros quatro (verbos gç-aleph) a peculiaridade da 
quiescência da consoante inicial em um o Longo, o que revela a perda do valor consonantal 
do aleph. 

O uso mais comum do verbo é visto no discurso direto, seja o sujeito Deus (Gn 1.3), 
a serpente no jardim do Éden (3.1), Adão, amedrontado, tentando esconder-se de Deus 
(3,10), a jumenta de Balaào na tentativa de advertir o profeta teimoso (Nm 22.28), o 
cavalo de guerra pronto para a batalha (Jó 39.25) ou as árvores da floresta na busca por 
um rei (Jz 9.8), Torna-se evidente que o verbo serve em contextos literais, de 
personificação, em alegorias e cm narrativas. Uma variedade de substantivos, orações, 
advérbios, frases preposicionais à empregada após o verbo, Até mesmo quando verbos 
sinônimos são usados (dlbbêr, tsãivâ, 'únâ, shãbacf nãdar, etc.), o verbo amar pode ser 
usado no infinitivo com a preposição, Le., /êVnõr, para introduzir um mandamento, um 
voto, uma resposta, etc. 

Um uso quase sempre confundido e interpretado incorretamente, com base em um 
estudo feito apenas nas Irtiduçoes, é "dizer no coração" (Dt 8,17; SI 14.1). O sentido é 
"pensar", um falar sem voz. 

Embora haja apenas poucos exemplos do uso, o verbo significa, às vozes, "prometer", 
Esta é a força do verbo em uma passagem que aponta para a promessa de De as a Davi 
de uma dinastia perpétua (2 Ks H.I9), na promessa que Israel haveria de possuir a terra 
prometida (Ne 9,15), e na promesa de Hamã a Àssucro, de pagar ao rei a oportunidade 
de destruir todos os judeus do seu reino (Et 4.7). 

Embora a língua hebraica apresente um uso bem documentado e freqüente para dar 
a idéia de "ordenar" (tsãwâ, Ç.v.), 'ãrnar também é usado com este sentido. Tal uso e 
encontrado na ordem de Deus dada a Josué (Js 11,9), na urdem de Ezequias relativa às 
ofertas após a purificação do templo (2 Cr 29.24) e na ordem de Assuerot por cartas, de 
reverter o edito de matar os judeus, enforcando Hamã o seus filhos (Et 9.25). 

Corno nas línguas modernas, o nifal é empregado com o sentido de % dito"f ''diz-se", 
com o sentido de um ditado (Gn 10.9; 22.14; Jr 16.14), 

Um uso interessante, ainda que não freqüente, é o de "fazer declarar", "fazer dizer". 
Quando Moisés se dirigi; ao povo, ele lembra a Israel que eles tinham prometido, por seu 
intermédio, ter Deus como Senhor (Dt 26 17, 18), 

O uso do verbo como "agir orgulhosamente" é encontrado em Salmos 94.4 (hitpael). 
Em Isajias 61.6 o sentido parece ser "gloriar-se", no bom sentido do termo. 

A origem de 'amar.) conforme Wagner iTDOTt v. 1, p, 328) já não é mais discutida. 
A raiz ocorre em todas as línguas se míticas ou com o sentido de riscr visíver, * tornar 
visível", "ver" (acadiano, etíope, ugarítico) ou 'dizer", "ordenar" (hebraico, aramaico, 
árabe). Parece provável que o sentido "ver" ou "tornar visível" é o original, O 
desenvolvimento semântico de "esclarecer" para "dizer" é natural. 

Dentre os mais de 5 000 usos da raiz, a maioria dificilmente precisaria de algum 
comentário. Estüo prüxi mos do equivalente português "dizei-". Na verdade, o i nRniti vo com 
o l torna-se quase sempre apenas um sinal de discurso direto, algo como os dois pontos 
que introduzem uma citação em português. 

Todavia, a palavra ''dizer" reúne várias conotaçóes, dependendo do contexto onde é 
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usada. Em alguns casos o contexto é de interesse teológico. Contudo, permanece ern 
duv.da Quantas vezes estes significados especiais são inerentes à palavra 'ã/nar e 
quantas vezes isto se deve ao contexto. 

Por exemplo, 'ãrtiar às vezes quer dizer «ordenar" Estes casos são aqueles onde a 
palavra é dita por Deus ou por alguma autoridade humana competente. Deus ordenou 
(amar) a Abraào que saísse de sua terra (Gn 12.1). O Senhor havia dito ('amar) a 
* osue o Josué executou a palavra como um mandamento (tsáwâ) (J3 119) No caso dos 
dez mandamentos, porém, o sinônimo dãbar é usado para introduzi-los. Ao fim deles o 
Senhor disseCâmor) a Moisés: "Assim dirás * W ) aos israelitas''. Por isso a diferença 
entre amar c dabar nâo precisa ser enfatizada demais. 

A palavra amar è usada repetidamente por Deus para introduzir alguma revelação 
Alguém poderia supor que tal uso enfatize que a revelação de Deus é algo falado 
transmissível, propôsicional, assunto definido. A "palavra" não a torna uma revelação' 
Deus concede a revelação às pessoas assim como uma pessoa transmite conhecimento à 
outra - pela palavra falada. A palavra dãbar também è usada em tal contexto, *Deua 
falou (dãbar) a Noé" íGn 8.15). A fórmula é freqüente em Levítico: "O Senhor falou 
(dabar) a Moisés dizendo (tê'mór), fala (dãbar) aos filhos de Israel" (Lv 12 1 2) 

A palavra de Deus é criativa, Gênesis 1 usa a frase "Deus disse» ( tonar ) dez vezes. 
™ " ^ e . delas ' Deus disse; haja», e então aquilo se sucedeu. Em outras vezes «Deus 
disse, haja e então deu prosseguimento à criação, Esta palavra criadora de Deus é 
reconhecida em Salmos 33.9; "Ele falou ('amar) e tudo se fez; ele ordenou e tudo passou 
a exisur O termo paralelo "ordenou" (teãwâ) e o caso de Gênesis 1 podem dardos uma 
palavra de alerta contra a idéia de que a "palavra criadora realiza o que ela diz" (TDOT 
v. 1, p. 3361 como se tal palavra tivesse um poder independente de Deus. Ao invés disso 
e Deus, o Criador, que faz a sua vontade. Esta vontade divina é expressa em palavras dé 
ordem que são eficazes porque ele assim as fez. 

[A palavra de Deus foi dada aos profetas desde Moisés até Malaquias. Eles falaram 
e escreveram tais palavra ao povo. Especialmente os profetas da monarquia citam a 
palavra com a formula; "Assim diz {'âmar) o SENHOR". Desde a obra de i l W Wolíf e C 
Westermann {Baskfirms ofprofetic speeck, traduzida do alemão para o inglês por H C 
White, ftestmmster, 1967) e de outras mais, isto tem sido entendido como "uma fórmula 

i n e ^ a g e m ™= fhan t e àquela de uso secular, quando um mensageiro que traz uma 
carta fala em nome de quem a enviou. A ênfase está na fonte das mensagens proféticas 
A mensagem não e uma invenção do profeta, Esta fórmula ocorre mais de 130 vezes 
apenas em Jeremias. De fato, a fórmula coloca ênfase em Deus, aquele que revela Deve 
ser lembrado, porem, que a comissão a Jeremias é dada apenas uma vez no começo do 
livre. ] « i o : lirr*, e náo apenas as partes dele introduzidas pela fórmula, eram as 
palavras de Dens por intermédio de Jeremias enviadas aos Seus coevos rebeldes. Observe 
a falta de f nmda, mas mesmo assim a reivindicação de revelação, no que diz respeito à 
escrita do rolo: Todas as palavras que te falei (dãbar) contra Israel [„.J desde o dia em 
que te falei {dãbar até hoje" (Jr 36.2). Não hã mágica alguma no vocábulo 'ãmar O 
poder esta em Deus, aquele que fala. K l.h ] 

•Ômer. Discursa, palavrat coisa, algo. Esta palavra de amplo campo semântico (cf, 
dabar) e trad.. - - jf modo variável em diferentes contextos, Assim, este termo tem sido 
traduzido pe r 'discurso*, 'ditado", "assunto", «promessa*, "plano", "propósito" «decreto" 
m and ame "designação*, efc. E encontrada seis vezes no AT. As referências são Jó 
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22.28; Salmos 19.2, 4]; 6811[12]; 77.8I9J; TTabacuque 3,9. Elas aparecem apenas ein 
passagens poéticas e no estilo elevado da profecia (poesia). (Deve ser dito aqui que 'êmer 
é usado 49 vezes; alguns léxioos relacionam as citações de ambas aa palavras juntas.) Os 
paralelos desta palavra são "mandamento", " palavras", "voz", "meditação", "oração" e "lei 
(instrução)". Inquestionavelmente, o termo mais freqüente mente empregado para 
"palavra" é ddbãr, que é usado para se referir a Deus 394 vezes tom a força de 
"mandamento % "profecia", "admoestarão" ou 'encorajamento", Em Jó 22.28, Elifaz 
aconselha Jó a encontrar a sua alegria e firmeza em Deus, para quet se ele decidir sobre 
algum "assunto", este lhe possa ser realizado. O salmista, em Salmos 19.2, 3(3, 4], refere-
se ao "discurso1* da criação natural. O uso em Salmos SI 68.11 [12] possivelmente está 
relacionado com o mandamento de Deus na frente do seu exército sendo anunciado por 
arautos (fem. de oficial) por entre as fileiras, A força em Salmos 77,8(9] está na 
"promessa" de Deus ao justo. A referência o o texto admitidamente difícil de Haba cuque 
3.9 parece apontar para os "juramentos'1 (isto é, as promessas) íeitus às tribos de Israel. 

' ímrâ. Palavraf discurso, ditado, expressão oral A palavra é usada vrzes no AT, 
principalmente na literatura poética (19 referências no salmo 119; sete em outros salmos) 
no coletivo singular, Visto que o conceito é muito importante, é natural que sejam 
empregados sirG&nimos para evitar repetições. 

Bibliografia: HeíNSCh, P , Das Wort im Al teu Testament und im Al feri Orient, 1922 
— JACOÍ3S, E., Old Testament theology, 1955. P 127-35 — M A Y , K., The LOGNS in thef Old 
Testament, CBQt 8:393-8. — MowTNfKEL, The spirit and the word in the pre-exilíc 
prophets^ JBLf 53:199, — KICJÍARDSOK, 7*WB, p. 232. — RINGGKEN, HH, World and wisdom, 
1947, — RiTNDCKEN, F., Hebràisch basar "Golde™" und 'amar "Sagen", Zwei 
Entomologien, Or, 32; 178-83, — TDNT, v. 4, p. 91-100. — TDOT, v. 1, p, 328-47, — TH AT, 
v . 1, p . 216-9 — TWNT, v , 4, p, 69 e s . 

C.L.F 

119 nÕJ» [ 'címõrt) amorreus (coletivo). 

O nome aparece 87 vezes no AT. Foi empregado para se referir aos habitantes da 
Palestina em geral, São designados no lugar doa cananeus Como o povo a. quem Israel iria 
destruir(Gn 15,16; 2 Rs 21.11). Os habitantes mais antigos de Judá foram chamados 
amorreus (Js 10,5, 6). Os amorreus estavam localizados na margem ocidental do mar 
Morto (Gn ±4.7), em Iíebrom (Gn 14.13), Siquém (Gn 48.22), Gileade, Basã (Dt 3.10) e 
TIermom (Dt 3-8; 4.48). 

Os amorreus viviam nas montanhas, como também os heteus e jehuseus (Nm 13.29), 
Talvez o nome amorreus signifique "habitantes da montanha". 

Na época cie Abraão os aniurrus eram o povo de destaque da Ásia Ocidental, No 
terceiro milênio a,C. o reino amorreu estendeu-se pela maior parte da Mesopotâmia e da 
região siro-palestina, sendo que esta foi designada como a "terrados amorreus11, Portanto, 
o nome pertence ao primeiro período babilônico da história do Oriente Próximo, Uma 
dinastia de amorreus governou na Babilônia ein norte, tendo Babilônia como capital e 
Hamurabi como um dos seus reis. Os reinos amorreus duraram até a época em que Israel 
conquistou Canaã, fato comprovado pelas tábuas de Amar e pelos relatns heteus. Depois 
da derrota de Seom, rei dos amorreus, o reino de leu desapareceu, 
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Bibliografia: CLAY , Albert F.r The empi^ of the Amoritçs, Yale Orienta! Series 
Researches. 6, Yale L W r s i t y , 1919, p. 192, - GifeSON, J C. L.H Light from Mar: on the 

patriarchs 7.44-62. , Ohservations on some fmportant ethSe terms in the 
pentoteuch, 20:217-38. - LEWY, Julius, Amurritiea, HUCA. 32:31-74 - VUR-Sl^M 

RI, TU r n t « A a n d t h e A m " n ' U ° r t h e JQR, 39:249-58. - VAN SEUERS' 
John The term Amonte" and 'Hittítel" in the Old Testa ment, vr, 22:64-81 - LiVRANI 
M , The Amorites^ In: Peopíes ofoT times, ed. K A. Kitchen, Clarendon Press, 1973, 

C,L.F. 

120 ítÍDS C 'emesh) ontem. 

FQÜ f emet) Veja o n * U6L 

121 |fc l 'õn\ JÍR Vôn lOm. 

O nome aparece apenas três vezes no AT: Gênesis 41,45, 50 e 46 20. Era o m a cidade 
do Bmxo viveu Potífera. sacerdote de Om e sogro de José. O nome Egípcio era 
An, Ant e Annu; mais tarde, esta cidade recebeu o nome de Heliópolis, "Cidade do sol" 
hra conhecida pelo culto ao Deus sol Ra, O nome ocorre em Êxodo 111 na LXX Tendo 
agora o nome de Tell Híbo e Matariyeh, Om foi desde os tempos a n t ^ s o importante 
centro de adoração do sol. Tem sido sugerido que Avem, que tem as mesmas consoantes 
hebraicas do nome O*, em Ezequiei 30.17, % a m e s m a Om de Gênesis Ca KiV traz 
Hehopohs), Havia duas Ons no Egito, uma no Baixo Egito e a outra no Alto Egito A Om 
bíblica e a primeira. Ficava a cerca de 15 quilômetros ao nordeste da Cairo de hoie A 
historia de Om está revestida de obscuridade. No tempo dos textos da Pirâmide eloriava^ 
se de ser um grande santuário. Havia um templo do sol dedicado a Ka e a Atum Acredita-
se que Bete-Semes ("casa do sol") é um pseudônimo para Om em Jeremias 43 13 
Aparecendo na história egípcia no levante contra o rei assírio Assurbanipal Om ficou 
deserta desde o ano 525 a.C. 

C.L.F. 

Cãn). Veja o 75g. 

122 NSR iannã') Ah, agora! Eu te imploro. 

123 ( nb). Ace i ta como raiz de: 
123a r n ™ Carnebet) lebre. 

124 rfjR ( 'ãnít) I, lamentar\ 

Termos Derivados 

124a rr^ iantyâ) lamentação. Este substantivo ocorre apenas em Isaías 
29.2 e em Lamentações 2,5. 
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125 (VI/2) 

124b (ta 'Sfliyá) lamentação. Ocorro apenas em Isaías 29.2 e ein 
Lamentações 3.5. 

125 m̂ S (Vih) IT, Aceita como raiz de: 

125a ( 'õni) naviosT esquadra, 

125b Cúntyâ) navio. 

O substantivo õrtíyâ a[>arece 31 vezes no AT. Trata-se da palavra mais comum para 
se referir a um navio (JH 1.3). Alem dissoT já foi comprovada a sua existência nos textos 
de Tell el-Amarna. O singular deste substantivo, que é feminino, designa um único navio. 
O plural deste substantivo e a sua forma coletiva mais curta ( 'õnt, "esquadra3") aparecem 
com freqüência. A expressão 'ansfu) *Ónniyôt, "marinheiros", refere-se aos que manejam 
tais embarcações (1 Rs 9,27). Visto que os israelitas não tinham bons portos na parte 
norte do litoral do Mediterrâneo e pelo fato de os filisteus controlarem a costa sul da 
Palestina, o mar nâo era uma boa possibilidade de tráfego para os hebreus. Contudo, 
durante o famoso reinado de Salomão, a nação tomou parte no transporte marítimo, ainda 
que não tanto pelo Mediterrâneo, mas sim pelo Golfo de Acaba. A familiaridade de Israel 
com as naus que percorrem os mares data do contato deles com os fenicios, 

Bibliografia: &AENETT, R D. , Early shippingin the Near East, Anüquity, 32:220-
30. — SASSON, Jaek M., Canaanite maritime involvement in the second millenium B C 
JAOST 80:126-38. 

C.UF. 

126 :íTTJK ('ãrtá j IIT, ser oportunaf adequado. 

O verbo ocorre apenas quatro vezes, três vezes com o sentido ou do piei ou do pual 
com a idéia de "libertar", ou no passivo, com a idéia de "acontecer". No hitpael a idéia que 
se desenvolve é a de ''procurar uma contenda". 

Termos Derivados 

126a HBri (ía ãnâ) ocasião, tempo do cio (de uma jumenta, Jr 2.24}. 

126h H^n (íd 'ãnâ) oportunidade (para uma contenda), Juizes 14.4. 

tó í:énôsh). Veja o 136a. 

127 < anah) gemido, suspiro, grito sufocado. 

Termo Derivado 

127a i T t » < 'finãhâ) gemer, suspirar. 

'ãnah ocorre 12 veies, .iponas no mfal e, na maioria, em passagens poéticas. 
O termo oeórre ro ugarítico. Este verbo não e o mais frequente do AT para se referir 
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129 m ( 'ãm) 

« aw oe se lamentar, sãpad e abai referem-se mais aos atos públicos de lamentação 
, ?rar(:o como no caso de um funeral, bãkã referc-se ao choro por qualquer tristeza como 
- caso de anah, O dever de se lamentar em um funeral era tão importante que a 

7 f s é r i o i ^ r t ú n l o (1 Rs 14.13, süpad). Aqueles que se envolviam 
.mente neste lamento eram os membros da familía do falecido (Gn 50 10 tíãpad) 

Mem dos funerais, a lamentação pública estava relacionada com arrependimento Ê*33 4' 

^ Í J ' ^ T ? m N a S p r á t Í C a S i m i t * d a s P<>̂  Israel de seu^ 
* idolatras, mutilações e ferimentos acompanhavam as lamentações (cf. os profetas 

" V T i Ê ^ ^ 1 2 verbo, quatro apararem em 
. . -n .ações de Jeremias (1.4, 8, 11T 21) e quatro aparecem em Üzequíel (0.4; 21 11 (duas 
m , i2)i As passagens restantes estão cm Ezequiel 2,23; Provérbios 29 2 [saias 24 7 

l J ü c l Todos os exemples de Lamentações de Jeremias estão relacionados com a 
destruição de Jerusalém em 587/5*6 a , C . As referências de Ezequiel apontam para o 
i-sforço de coraçao por parte daqueles que clamaram pela condição espiritual desesperada 

ãaãhâ. Gemer, suspirar. Este substantivo refere-se ao ^emer por causa de sofrimento 
dc ordem hsica ou mental. O termo aparece 11 vezes no AT, apenas nos livros poéticos 
seis vezes em balmos e em Jó) e nos livros proféticos (três vezes em Isaías uma em 

Jeremias e uma em Lamentações). 

C.L.R 

128 ('àiiahnü) nós. 

O termo aparece 188 vezea, menos do que se poderia esperar (veja a forma mais 
curta rm^nà). Assim como no caso de outros pronomes hebraicos, o uso é quase sempre 
enfático (também nos casos de pronomes oblíquos), "nós mesmos". O sufixo da primeira 
pessoa do plural aparece com freqüência. O ugantico não possui forma independente 
completa Pode ser argumentado que a forma proto-semítica não tinha o aieph inicial e 
que esta forma mais comprida com o alepk se desenvolveu por analogia com a forma 
singular <mí e 'ctnõki. 

128a MK: [nahnü) nós, entendido como forma mais curta de dnaímú. 

O u gari ti co não tem cognato desta forma, embora possua um sufixo relacionado com 
eLL A palavra aparece apenas seis vezes (Gn 42.11; Êx 16.7, 8; Nm 32.32; 2 Sm 17,12 e 
Lm í.42?, Esta forma mais curta do pronome pode ser a original. 

C.L.F. 

" S 'õni). Veja o n.fi 125a,b. 

'ürtíyâ). Veja o n.° 124a. 

129 "S ( 'âm) eu. 

Nao surpreende que a tão importante primeira pessoa do singular ocorra centenas 
de vezes no AT. A presença do pronome é comprovada no ugarítico, embora se acreditasse 
que a pabwra fosse ui„ dos elementos característicos do documento posterior chamado "P" 
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129.1 Cãnãk) 

A forma mais longa do pronome 'ãnõki também é usada no ugaritico. Em sua forma 
independente o pronome é encontrado como sujeito de orações nominais, Visto que este 
é o pronome que se refere a quem Tala, não 6 necessária indicação específica de gênero 
Visto que um parti ei pio não manifesta elementos do verbo finito, o pronome pessoal é 
essencial para indicar o sujeito da oração. Quando o verbo é acrescentado ao verbo finito, 
trai o aspecto enfático, como em 2 Samuel 12.28: *...para náo suceder que, comando-a 
eu,..". Ainda que no hebraico mais recente a ênfase não esteja tão claramente delimitada, 
no hebraico mais antigo, pelo menos na prosa, tal ênfase é inconfundível. 

Três tipos de ênfase com o pronome independente podem ser percebidos. 1) É 
encontrado após um verbo com o sufixo pronominal de primeira pessoa como em Gênesis 
27,34, onde tísaú suplica: "Abençoe também a mim, meu pai". 2) Ocorre após um 
substantivo acompanhado de sufixo pronominal de primeira pessoa como cm 2 Samuel 
18.33[19.1]: "Quem me dera que eu morrera por ti" (Ut., quem me dera a minha morte, 
até mesmo a minha). 3) Aparece após uma preposição com o sufixo pronominal em 1 
Samuel 25.24: "Sobre mim, até mesmo sobre mim (literalmente)*. 

Bibliografia: THAT, V. p. 216-9. 
C.LF. 

129.1 (*ãnãk) prumo. Talvez uma palavra emprestada. 

130 T-JK Í 'ãnõkt) eu. 

Esta forma do pronome de primeira pessoa do singular ocorre mais de 200 vezes no 
AT. Contudo, tal freqüência é inferior à da forma mais curta. O pronome é encontrado em 
assírio, em ugarítico e em outras línguas íe míticas, embora esteja ausente no aram ai co, 
no árabe e no etíope, Tem sido sugerido que as duas formas do pronome (a mais curta c 
a mais longa) tiveram desenvolvimento paralelo, sendo que a forma mais longa teve 
acréscimo de urn elemento demonstrativo (como o hebraico kõh, "aqui"). Em certos 
exemplos, os dois pronomes são usados de modo intercambiãvel. Em outros casos 
manifesta-se uma escolha definida entre os dois, ou por causa da exigência do ritmo, ou 
por causa da aparente preferência doa autores do período ^xílico pela forma mais curta. 
Quando o pronome acompanha o verbo para marcar ênfase, a forma mais curta é quase 
sempre utilizada Dt 12.30; Jr 17.18), No estilo retórico de Deuteronômío a forma mais 
longa é empregada. Frases particulares aparecem ora com um pronome, ora com outro. 
A forma mais curta sempre aparece na expressão: "tão certo como eu vivo" (Nm 14.21) 
A forma mais longa é regularmente empregada com um predica ti vo (2 Sm 1.8), Nos livros 
exílicos do AT o uso da forma mais curta ocorre muito mais do que a outra: Ezequiel 
emprega a primeira 138 vezes e a segunda apenas uma vez (3tí.2S), 

C.L.F. 

131 Cã no a.) gueixa r- se, mu rm ura r. O co rr e a pe nas r i o h i t poel (Lm 3,3 9; Nm 11.1 j. 

132 { 'ãnas) compelir, constranger. Somente em Ester 1.8. 
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133 ( ãnép) estar irado, indignado. 

133 ( 'âjiêp) 

a sua 

Termos Derivados 

133a (rap) f, narina, face, ira. O p e duplo do plural mostra 
derivação de 'ãnêp. 

133b ('ãndpâ). certa ave imunda (Lv 11.19; Dt 14 18). Sua derivação 
é incerta. 

ansp é usado para expressar a atitude de ira do Senhor para com o povo da aliança 
quando este pecava, e.g., Moisés (Dt 1.37), Arão (Dt 9.20), o p o v o (Dt 9.S). Os homens 
reconhecem a prerrogativa divina, mas suplicam que ele não permaneça irado, 

íip. Narina, face, ira. O termo '«/>, em hebraico, refere-se em primeiro lugar a uma 
parte do corpo, especificamente ao nariz, à narina (focinho de porcos, Pv 11.22) e também 
à face (2 Sm 25,23) ou ao semblante {cf. UTt 19: n." 264, uma abertura do corpo, ou 
possivelmente o próprio corpo, e.g., nariz, mamilo). É considerada parte vital do corpo. 
Deus tornou o homem uai ser vivente ao soprar em suas narinas, nariz (Gn 2,7). O nariz, 
ainda que se refira ao órgão do olfato (Dt 33,10) ou a uma parte do corpo próprio para 
ornamentos ds 3.21) ou para anzóis, pelos quais se levam cativos (2 Rs 19.28), também 
é considerado órgào necessário à continuidade da vida de um homem ou animal (Is 2,22). 

Por meio das alterações da respiração as emoções podem ser exprimidas. Talvez, 
tenha sido observado que o nariz fica dilatado quando se estã irado. Diz-se que Deus está 
'erek 'appayisn {lit, "demorando-se de ira", demorando-se para ficar irado) em 
passagens como F,xodo 34,6; Números 14.6; Salmos 86.15; Neemias 9.17, A idéia é que 
Deus toma um longo e profundo suspiro enquanto mantém a sua ira em suspenso, Um 
príncipe pode ser considerado persuadido por uma demonstração de clemência, paciência, 
ie , "o demorar da respiração" (Pv 25.15), 

O principal uso de ap refere-se à ira dos homens e de Deus, Esta ira expressa-se 
na manifestaçíío das narinas, 'ap dá ênfase específica ao aspecto emocional da ira e do 
furor, onde os seus sinônimos e termos relacionados dão expressão particular a outros 
aspectos, 

A ira de Deus está particularmente relacionada com o pecado do seu povo, o que lhe 
é doloroso e o desagrada profundamente (2 Rs 13.3). O pecado ofende e fere o amor divino. 
A resposta emocional a isto é a ira de Deus, Tal ira, ainda que furiosa (Jr 25-37), não é 
pecaminosa, mã, nem procede de atitudes caprichosas. Contudo, ela se expressa em 
punições (SI 6.1; ls 12.1) e castigos (2 Sm 6.7; Jr 44.6). 

A ira do homem pode ser legítima [2 Sm 12,5). Todavia, as Escrituras do AT advertem 
que a ira pode ser demasiada (Pv 27.4) o provocar contenda (Pv 29,22). Em contraste com 
isso, é dito que o homem tardio em irar-se apazigua a contenda (Pv 15,18) e que um sábio 
se desvia dela (Pv 29.8). 

Bibliografia • EHLANDSSOW , S.? Tho wrath of Yhwh, Tyndate Bulletin, 23:111-6. — 
H A N S O N R P . C,F The wrath of God, ExpTt 58:216-8. - M C K E N Z I E , John L , , Ver^eance 
is mine.. Saipture 12:33 39, — M Q K W S , L. L . The wrath of God, ExpT, 63;-142-5. — TDNT, 

5, p, 392-418, — TDOT, v . 1, p. 348-60, — THAT, v . 1, p, 220 -4 , 

G.V.G 
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134 p ] « ( 'ãnaq) 

134 pjR ('ãnaq} clamor; gemido. 

Termos Derivados 

134a (Víndíjà) clamor, gemido. 

134b ( 'ãnãqâ) II, furão ou doninha. 

135 ülR ( anash) I, desesperado, incurável, desesperadamente perversof muito 

doente, desastre. 

O sentido básico da palavra é "ficar doente" (2 Sm 12.15), contudo, na maioria das 
vezes é usada para descrever um ferimento ou um sofrimento incurável, conforme 
comprovado pelos contextos de Jeremias 15 18; 30 12. É usado de modo metafórico em 
Isaías 17,11; Jeremias 17,16 Em Jeremias 17,9, o termo descreve o estado espiritual 
desesperado do coração em termos de enfermidade. 

136 Cnsh) II. Aceitei como raiz de: 

136a ('ênôsk) homem, homem mortal, pessoa. 

O sentido básico de %nôsh ê j;homem", no sentido de "espécie humana". A palavra 
pode-se referir a um indivíduo apenas no sentido mais gerai (e.g., "bendito é o homem que 
assim procede [Is 56.2D C carece da especificidade de 'ish. O termo e usado 
principalmente no tíiaterial poético do AT. 

A raiz verbal rie 'enôsh é desconhecida. Se o termo é derivado de anasfi, "ser 
fraco, doente", a ênfase fundamentai seria sobre a fraqueza ou a mortalidade humana, 
conotação permitida por alguns contextos, particularmente os que enfatizam quão 
insignificante é o homem (e,£.t SI 8.4f5]; Jó 7.17). A palavra pode ser derivada de uma raiz 
diferente, 'ÍJS, não comprovada no hebraico, mas encontrada no árabe e no ugarítico. No 
árabe, o termo tem a conotação de amizade ou sociabil idade, e, no ugarítico, hão conceito 
semelhante de camaradagem Se 0 termo é derivado desta raiz, a ênfase fundamental de 
'&nâêh está sobre o homem como ser social. 

Embora seja verdade que a palavra enfatiza com freqüência a fragilidade do homem 
e sua condição como ser humano, estes conceitos podem ser derivados da estrutura 
teologica com a qual os antigos hebreus percebiam o ser humano e não necessariamente 
de um significado inerente à raiz. A palavra quase sempre tem sentido geral e aparece 
em paralelo com outras expressões gerais para designar o homem tal como 'ãdãm (S! 
73.5; 144,3j. Além disso o uso do termo associado à "terra dos viventes" (Jó 23.13) parece 
favorecer a derivação da forma não comprovada 'jish. A ênfase estaria então no homem 
como representante da raça humana. 

O sentido básico "espécie humana" é evidente cm passagens tais como Jó 28-13; 
3G.24; Salmos 90,3; Isaías 13,12 e em Deuteronòmio 32.36; Jó 7.1f Isaías 24.6, onde se 
fala do homem como um daqueles que habitam a terra. 

Um conceito teológico importante subjacente ao uso desta palavra é a distinção 
fundamental entre Deus e o homem. Eliú estabelece este conceito em sua afirmação de 
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1.37 Í W I ) 

que Deus é maior do que o homem {Jó 33.12). O saímista dama a Deus que exerça o seu 
poder para que o homem reconheça a sua insignificància diante dele (SI 20[20, 211). 
Esta diferença fundamentai é a base da afirmação de Salmos 10.17,18, que diz: "o homem 
que é da terra" não mais trarã terror. A esfera de atuação do homem é a terra e não o 
céu, Ele é mortal e não divino, de modo que não pode prevalecer contra Deus. A distinção 
também é evidente na mortalidade humana (SI 90.3) e na imortalidade divina ( w . 2,4). 
A natureza de Deus é oposta à do homem, o que pode ser visto em perguntas do tipo: "Vês 
tu como vê o homem?" (Jó 10.4) e "os teus anos São os anos de um homem?" (Jó 10.5). 

A insignificância humana em vista da vastidão do universo é confirmada por meio 
da pergunta: "Que é o homem?" {SJ 8.4). A sorte do homem na terra é difícil (Jó 7.1; 
14.19), contudo ele goza da providência divina (SI 104.15; cf. v. 14). 

A palavra 'gnôsh tem br a ao homem a sua transcendência e sua posição humilde 
diante do Todo-Poderoso, 

O Messias é descrito como o filho do homem Cênôsh, Dn 7.13), termo que descreve 
sua proximidade para com a raça humana, (Observe que nesta passagem de Daniel há 
um contraste com os quatro símbolos de reinos que aparecem antes, os quais são bestas.) 

Bibliografia,- TDOT, v. lr p. 345-7. 

T,E.M. 

137 Cnsh) ITT. Aceita como raiz de: 

137a TÜW ( ishshâ) mulher, esposa, fêmea, cada uma, toda. 

A palavra 'iskshá é explicada em Gênesis 2.23,24. t descrita como a cópia física do 
homem* digna de sua lealdade inabalável. É neste contexto (w , 24, 25) que a palavra é 
usada pela primeira vez com o sentido de "companheira" ou "esposa". 

A Bíblia tem a mulher na mais alta estima e apresenta a Agracio sida de" (Pv 11.16) 
e a "dignidade" (Rt 3.11) como ideais femininos. Todavia, a beleza sem discrição é 
condenada (Pv 11.22). 

As mulheres tinham uma posição de prestígio no AT. A mulher sábia de Tecoa, 
Débora, e Ester são apenas poucas das muitas mulheres de influência na história do AT 

No entanto, há advertências contra a mulher adúltera e a prostituta. Unir-se a elas 
trará punição certa (Pv 6.24-29) e até mesmo morte espiritual (Pv 2.16-19). 

A expressão "nascido de mulher*, yl.âd 'ishshâ, usa 'ishshâ em um sentido coletivo, 
tendo a conotação de mortalidade humana associada à sua fragilidade inerente (Jó 14.1; 
15.14; 25.4). 

As mulheres eram proibidas de vestir roupas de homem (Dt 22.5). Veja IIofTner 
bibliografia). Kra permitido tomar mulheres como despojo na conquista de uma cidade 
Dt 21.10, 11). 

A palavra 'ishshâ ocorre em algumas expressões específicas, e.g., tshskâ n*b£'a, 
profeiiaa, e 'ishshâ zônâ, prostituta. 

Uma mulher nobre representa metaforicamente a sabedoria (Pv 9,13), uma mulher 
toia, porém, representa tudo aquilo que se opõe à sahfidoria, 

A palavra é usada com freqüência no sentido de "esposai A boa esposa é muito 
honrada no AT. Aquele que encontra uma, encontra uma fonte de bênção (Pv 18.22) e 
honra (Pv 12,4). Uma esposa fértil é sinal de bênção (SI 128.3), Sua posição de honra c 
clara ern vista do fato de que ela "vem do Senhor71 (Pv 19,14). A figura conhecida da 
esposa ideal é apresentada em Pv 31.10-31. Uma mulher hriguenta, porém, pode ser uma 
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lHfi " D K í V r l 

fonte de comendas í íV 21.3, 2n.2-]; 27.15). 
O papel leçal de uma esposa é claramente deíiiudo no \T 0 auuiLcrio rEcebe pena 

de nwrte par? fta partes ÍDL 22.22). Uillbá millhcr suSpeil,;.! dL: Fidultr-rin jwdena SCT 
levada a fazer nm juramen^e iÍcí mncõnciri r ser exposta a um Ljpo de íestfc dcLu^Lor dí: 
uaenLirâS por seu 2uarido ILU rceinto sagrada ÍL ILJJL dc determinar aja L-uJpji nn innrênnta 
ÍNzn 5.11-31). Os servos bebreus podiam. Ler esposas ÍÉx 2J..3). EL1 • senhor de um servo 
lhe desse uma esposei, o ?ervo corria n ri sen de ficar sppnrado de sua L^E^sa quando 
Itrmicihüi-L: sou período ÍJL aârvíço (E i 2L 4, ^j. A esposa recím-céfiada nnn poderia EPr 
aparada d A SEU maridn I DÉ 24N@N, E a VÍÚVH NÃN ficava JJ bando N^du no sitiem a do IcviratO 
(Dt £5,5}r 

0 papei da esposa é usado come uutdfaia atn ültUj niimpro d? pa.-vsagienH 
imporLinU:^. 1 1 adultério (Ez 16.32) e o divorcio C.Ir 3.1) aparecem de modo expressivo cia 
mensagem profética deiumciactora do erro. í srael era v[sto como espiga d• Senhor, figura 
esprmivu do amor pro fundia, Apesar LSiysu. laraul rtj<.itLUj :i Deus, rojiio URIIJ espoaa 
tnimn.-:] rejeita a hp.u maridn. Em Ml 2 J4, o início do relacioTiamAfita L-miju^a! eiitrt D 
Senhoré o Ŝ ÍJ povo è a aliança mosaica. 

liibliogrtifiu; BOLÍI., FYauzM . Th., TIlh poaition pfwomen in imeient Jr!fibvítulííi and 
Israel, fl.s, 77 -1-13, ltti-9" Bkúüks. b^Lrico ALlaed. Some oha^rvutionB cgn£Çrmng 
anciu nt M eaojHjlami án women.,. .4 J5L, 3 L*: L ̂ 7-Ei-J — Cn00K> M h ryare t B., Thú mar ri fig^able 
msiden of Vrov 13:137*4^, — HOFFNEP, H. A., üymljofc for magcuUaity 
tiud lèininiuily, JBA. 85:32tí-!ÍS. — P L ' E [ < , ,J. N., Some ar-rbasológica] and Lhe 
Old T[^LambíLLt I.Nuzu), ExpT't — Yaron, FeuvenH Arama ic Q i a m ^ E R-ont.rarts 
from ElfjjpihantLifc JSS, 3:1-35 THAT. v. L. p. 247-50. 

T E M 

138 HüA [ Aceita comti rí\Í7. 

I3tía í'fàôri) (falto, ffttil, preyuím, ferimento. 

O .HuhstanLivD p parece eincfl vezes» sempre sera o iirtigo. A^ pa^sâ^nx em fléneísi-^ 
Í4LÍ 4 3fl, 44. üy; (?SLL\LI E olaciociadas tom u pre ocupação de Jacn pçSo l>em-cstar (Se 
Reni;imin]. As réfníBníãfte de Éjíortn-ül Tâ, Í ÍJâ i i em respeito ao dano feito a unia mulher 
grávida, 

C L.F. 

Veja nn.a 138a. 

r m r ) Veja o n." 14 ln. 

i -ãsEp>, Veja o n." 140b 

*TÜK Cn-ÍLr\ TCN r^ .^ f , Veja o n" Mlb.c. 

' -rri: jVce-ila fDmn raiz dei 

1'.] 9a • 'ífflQjii i Ocorre apena? em Lleuteronómlo 23.8; Frnvérbiofl 
3.10, 

14C • •.'•••'..'•• RFFÍÍTTFJ remover^ recalhe.r luma ÍO!1LÉ M;JJ 
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14.0 Vâsap) 

Termos Derivados 

140a ^ÇH {'õsêp) ajuntamento. 
140b {Vistp) colheita, ceifa. 

140c ^CK Cõsõp) o que £ colhido, armazenado. 
14Od ^MSCíí ( 'ãsêpâ) lima coleta, colheita, 

14 0e n 30 it ( 'ãsuppâ} arreca dação. 
140f t^CÇÇít ('ãsapsup) arrecadação, ajuntamento de pessoas. 

No nifal o verbo á traduzido por "ser reunido" (por morte), "ajuntar-se", "ser 
removido", ' perecer". O pual aparece como "ser reunido", enquanto o hitpael tem a força 
de "reúnem-se a si meamos". O verbo tem o mesmo sentido no ugarítico, 

Este verbo aparece 199 vezes no AT. O ugarítico também tem uma raiz cognata, As 
duas principais palavras para "reunir", "ajuntar" são *ãsap e qãbats. Quando transi ti vo 
o verbo denota "trazer para junto", "reunir"; quando intransitivo, a sentido ê de BVir para 
junto de", "ajuntar". A frase "reunido aos seus pais" é muitas vozes usada para se referir 
à nmrtc (Gn 25.8r 17; 49.29, 33; Dt 32.50; 2 Rs 22.20). 

Há alguns eruditos que sâo de opinião que esta Fra3e indica, ainda que de modo 
indefinido e vagot uma crença antiga de que na vida após a morte haveria o 
reconhecimento das pessoas amadas. Todavia, pode-se tratar apenas de um eufemismo 
para a morte sem importância teológica evidente. A força transi ti va pode denotar o 
ajuntar muitas pessoas (SI 27,10; cf. Is 52.12), 

Um uso importante da palavra está relacionado com a colheita, cuja palavra hebraica 
comum égãtsfr. Visto que Israel era um povo agrícola, esta colheita (qãt$ir) tinha grande 
significado para eles (Gti 8.22; 45,6). Os eventos eram contados a partir das colheitas, ou 
com base nelas (Gn 30.14; Js 3.15; Jz 15.1; Rt 1.22; 2.23; 1 Sm 6.13; 2 Sm 21 9; 23.13). 
As três festas principais do calendário judaico estavam relacionadas tom três épocas de 
colheita (Êx 23,16; 34.21, 22). A festa da Páscoa acontecia na época da colheita da cevada, 
a festa de Pentecostes aconteri;! na época da colheita do trigo (Êx 34.22) e a íeul.ji dos 
Tabernáculos no final do ano durante a colheita das frutas. Entre a colheita da cevada 
e a do trigo caíam algumas chuvas que aumentavam a colheita do trigo (cf. Am 4.7). Da 
época da colheita do trigo até a das frutas não chovia (2 Sm 21,10; Jr 5.24), A lei mosaica 
abrangia a colheita com leis definidas com respeito ao tempo das espigas (Lv 19.9), dos 
primeiros frutos (Lv 23-10) e com respeito ã proibição de ceifar uma colheita para a qual 
não se tinha trabalhado (Lv 25.5). 

O calendário de Gezer estabelece as épocas de colheita do Israel antigo. As azeitonas 
eram colhidas desde os meados de setembro até os meados de novembro, ÀS árvores eram 
balançadas com varas compridas (Dt 24.20; Is 17.6). O Einho era colhido entre março e 
abril, quando era cortado e lançado ao chão, permitindo assim que as hastes Tossem 
amaciadas (processo conhecido como maceramento) pelo orvalho ou por outro tipo de 
umidade (Js 2.ti), Em abril ou no inicio de maio ocorria a colheita da cevada, enquanto a 
do trigo ocorria entre maio e junho. A colheita de ligos, uvas, romãs e frutas de verão 
ocorria durante agosto e setembro, 

O termo também é usado no sentido figurado. A destruição de uma colheita indicava 
o castigo divino Í.Jó 5.5; Is 16,9; Jr 5,17), O "tempo da colheita" freqüentemente denotava 
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141 i o k CSsar) 

um período de destruição (Jr 51.33; Os 6.11; J1 3.13(4.131), A alegria de uma colheita 
indicava um grande regozijo, A colheita do Nilo indicava uma ceifa enorme (Is 23.3). Uma 
colheita já passada indicava uma oportunidade perdida e irrecuperável (Jr 8-20), 

Um uso derivado do verbo ocoi-re com o sentido de "tirar" ou "remover". Quando Saul 
ouviu a agitação dos fi liste us no acampamento deles (1 Sm 14.19), ordenou ao sacerdote 
que tirasse a sua mão da arca de Deus. 

'ãrfp. Colheita, ceifa (de ceruis ou frutas), Este substantivo aparece doas vezes, em 
Ezequiel 23.1& e 34.22. O primeiro texto trata das três testas dc peregrinação do 
calendário sagrado de Israel; o segundo trata das mesmas festas de forma resumida. 

'ãsèpâ. Ajuntamento, colheita, 

Este substantivo é um hapax tegomenon (Is 24.22), aparecendo no conhecido 
apocalipse de Isaías (caps. 24—27), estando relacionado com o que alguns exegotas 
acreditam ser uma revelação escatológica, Pelo menos fica claro que a ressurreição está 
em vista Os 25.8). 

ãsapsup. Ajuntamento popular. Este substantiva masculino coletivo aparece apenas 
em Números 11.4 referindo-se ã mistura heterogênea que seguia Israel vinda do Egito, 

Bibliografia.' ALBKIGHT, W , F . , BASOR 92:16FT. — WRIGHT, G . E., Riblicat 
archaeology, Westminster, 1957r p. 180ss. 

141 Casar) amarrar, prender, cingir, armadura. 

Termos Derivados 

14la ("csür) preso, ligado. 

141b tTÇW; Cãsir) prisioneiro, cativo. 

141c C rasstr) prisioneiros. 

14 ld ('iss&r) obrigação moral, responsabilidade, 

141e t n b Q (mãsõret) obrigação, vínculo. 
14 l f f ip lO (môsêr) vinculot ligação, faixa. 

Este termo aparece 34 vezes no AT. A raiz é encontrada no ugarítico, tendo a força 
de "ligar", Quando junto de milham.â o sentido é "começar uma batalha", "atacar". No 
nífaJ a tradução é "ficar atado", "estar preso"; o pual pode ser traduzido por "ser levado 
prisioneiro". Outro uso do termo ê o de prender-se a si mesmo por meio dc juramento ou 
obrigação. 

Certo número de palavras hebraicas indicn o conceito de prender, tais como rãkast 

"ligar" (Èx 28,28), e taúr, "amarrar" (Dt 14.25). O termo também é empregado no sentido 
de levar alguém prisioneiro (Jz 15.10; SI 149,8[9j), O ato de aprisionar é muitas vezes 
mencionado no AT, o que mostra que esta era uma forma de punição comum entre os 
israelitas e as nações estrangeiras (Gn 40.3; 42,19; Nm 15.34; 1 Rs 22.27; Jr 37,15,21). 
Entre os hebreus não havia prisões propriamente ditas até provavelmente o período pós-
exíiico. Na Assíria e no Egito essas construções existiam. Em Israel, certos quartos ou 
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141 lOK ('cisar) 

fossos ligados ao palácio real ou à casa de oficiais da corte serviam para tal finalidade. 
Há diversos casos ern que a liberdade de determinados indivíduos foi restringida: os 

irmãos de José foram mantidos sob guarda durante três dias (Gn 42.19); Simei foi 
impedido de sair de Jerusalém (1 Rs 2.36); o homem que apanhou lenha no sábado foi 
preso (Nm 15.34); Mi ca ias foi preso por Acabe (1 Rs 22,27); Hananí foi preso por Asa (2 

r 16.10); Oséias. após sua tentativa infrutífera de fazer aliança com o Egito, acabou 
preso por Halmaneser (2 Rs 17.4); Jeoaquím e Zedequias furam aprisionados por 
Nabucodonosor na Babilônia (2 Rs 25.27; Jr 52.111. 

O livro de Jeremias tem muito a dizer a respeito da prática do aprisionamento em 
Israel durante os últimos anos da dinastia davídica. O profeta foi preso por correntes, no 
portão superior de Benjamim (Jr 20,2), por ter avisado o povo de antemão a respeito da 
queda de Judá. Quando a capital foi tomada, Jeremias foi preso na corte da guarda, na 
residência do rei (32.2), aparentemente nos quartos da sen tine ia que guardava o palácio. 
Finalmente, o profeta foi acusado de traição e preso na casa de Jonatâ, o escriba. 
Acredita-se que o local não era uma residência privativa, mas sim um edifício com esse 
nome, que tinha sido designado para servir de prisão. Isso torna-se ainda mais evidente 
quando se lê que a casa tinha um calabouço e algumas celas. 

Durante pouco tempo o profeta ficou no caiahouço ou cisterna (bôr) de Malquias (Jr 
33.6). 

Os prisioneiros eram tratados de acordo com a gravidade de seus delitos. San são foi 
obrigado a trabalhar arduamente (Jz 16.21), sendo também fisicamente mutilado quando 
lhe cegaram os filhos. Adoni-Bezeque foi deixado aleijado; seus polegares da mão e do pé 
foram cortados (Jz 1.6). Dieta e trajes específicos eram designados para os prisioneiros (1 
Rs 22.27; 2 Rs 25 29), A prisão como punição era aparentemente desconhecida no antigo 
Oriente Médio, na Grécia e em Roma. No Códice Justíniano, o aspecto de custódia do 
aprisionamento foi instituído devido à perspectiva de que "a prisão existe como confmação 
e náo como punição1'. 

ãsír. Prisioneiro, cativo, Termos paralelos são encontrados tio ugarítico, no árabe e 
no aramaico. Catorze referências aparecem com o termo no AT, dentre as quais duas sáo 
leituras marginais (Gn 39.20, 22). Ao contrário dos conceitos ocidentais de 
aprisionamento, a lei antiga náo delimitava o encarceram ento como punição. As prisões 
serviam de lugar de confinaçào temporária até posterior revisão e decisão da questão em 
jogo. As prisões diferiam entre si; algumas eram casas particulares (Jr 37.15), calahouços 
subterrâneos (Jr 37.16), a corte da guarda (Jr 32.2) ou talvez até mesmo uma cisterna (Jr 
3S 6). Em Gênesis 39.20, 22 José, erroneamente acusado, foi preso com dois oficiais de 
Faraó. Por meio da soberana orientação divina José é tirado desta situação e elevado a 
uma posição inferior somente a Faraó. O juiz Sansão foi aprisionado por Seus inimigos, 
os filisteus, porque estes queriam vingar-se dele por suas vitorias contra eles (Jz 16.21, 
25). Isaías emprega o conceito de modo figurado quando descreve a atividade do rei da 
Babilônia prendendo multidões de toda a terra (Is 14.17), A profecia pós-exílica de 
Zacarias compara os exilados com presos já livres na esperança (Zc 9.12). Os termos 
paralelos desta palavra sáo interessantes: solitário (SI 68.0[7J); pobre ou necessitado (SI 
69.33 [34]); cs condenados à morte {SI 102.20(211); os habitantes das trevas e das sombras 
da morte (SI 107.10). 
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142 íjK (np ) 

assir* Prisioneiros, presos, O conceito da raiz é encontrado no Ugaritico. Há três 
referências no AT, todas nas profecias de lsaías (10.4, 24.22; 42,7). Os tentos de Êxodo 
6-24, 1 Crônicas 6.22, 37(7, 221 trazem o nome próprio "Assir" Em 1 Crônicas 3.17, a 
palavra 'assEr é entendida por alguns como o primeiro filho de Jeconias. Outros traduzem 
o termo por "Jeconias (o cativo)", que parece adequar-se melhor ao contexto. O AT 
menciona prisioneiros egípcios, assírios, judeus, babilônios e íilisteus. Salomão prendeu 
a Simei ben Gera na cidade de Jerusalém (1 Rs 2-36, 37). As cidades de refúgio foram 
construídas para homicidas que eram inocentes de assassinio intencional (Nm 35). 
Quando lsaías apresentou a lista de pecados específicos de Israel, predisse que a Assíria 
seria o instrumento da ira de Deus contra Israel. Aprisionamento e morte seriam as 
conseqüências (Ia 10.4). Em sua bem conhecida parte apocalíptica (caps. 24—27), lsaías 
previu a visitação cataclísmica de Deus sobre os reis e lideres da terra. Eles serão 
reunidos como prisioneiros em uma cisterna, confinados ali, e posteriormente punidos com 
a ira final (Is 24.22). No primeiro cântico do Servo, lsaías prediz que o Messias libertaria 
os prisioneiros de Satanás, uma declaração figurada da graça redentora do Messias (Is 
42.7), Assir (Êx G.24; 1 Cr 6.22, 37) era filho de Core, chamado filho de Ebiasafe; ele 
recebeu seu nome de seu tataravô. 

mãsõret. Obrigação, vínculo. A MIA traz disciplina. A palavra aparece apenas uma vez 
(no coristruto) em Ez 20.37, referindo-se ao julgamento de Israel por parte de Deus. 

môsêr. Vínculo, ligação, faixa. O ugaritico apresenta um termo paralelo. Os 11 usos 
desta palavra são encontrados no AT, A tradução "vínculo" ou ligação" coincide no caso 
da tradução de algumas palavras hebraicas nas Escrituras. Em seu sentido literal um 
vínculo é alguma coisa que liga, fecha, prende ou fortalece. O uso figurativo denota aquilo 
que castiga ou restringe. Jeremias (5.5) evidencia a maldade de Israel, na qual os líderes 
da nação tinham ido além das restrições divinas. Jeremias usa cadeias de modo literal 
para transmitir a advertência de Deus para com Israel de que, assim como as nações 
circun vizinhas, eles também seriam colocados sob o domínio de Nabucodonosor (27.2), 

A libertação espiritual do pecado está em vista no caso de Salmos 116.16 Em lsaías 
52.2 as cadeias mencionadas são as do cativeiro de Sião, Em uma referência 
evidentemente escatológica em Salmos 2.3, as nações aliadas da terra são descritas como 
definitivamente opostas ao governo divino soberano e cheio de restrições. Um retrato 
especialmente belo de amabilidade redentora aparece em Salmos 107.14, onde a ênfase 
sobre cadeias no sentido literal e espiritual aparece de modo alternado. 

Bibliografia: ELON, M., Imprisonment, Encydopedia Judaica, v. 8, 1972, p 1 299-1 
303. — GÜKDON, C. IL, ÜT, 19: n.° 284. - SHEEHY, D. F., Prisons, New Catholic 
Encydopedia, v. 11, 19G7, p. 791 3. 

C.L.F. 

ãp) I. Veja o m" 133a. 

142 "S ap II, também, de fato. 

Esta conjunção ocorre mais de 120 vezes no AT. Pode denotar aquilo que é 
acrescentado a uma declaração com a força de "também" ade fato". Um exemplo disto é 
encontrado na resposta rebelde dada a Moisés em Números 16 14: cNem tão pouco [sicj 

104 



142.1 1ÍEHÜ i/èpôd) 

DOS trouxest» a uma terra que mana leite c mel", 'ap raramente ocorre na prosa, 
apararecendo com maior freqüência na poesia turno afirmação de um novo pensamento 
. Sm 1 T . Na prosa de linguagem mais elevada, o termo aparece em Levítico 26.16 e nos 

versículos em seguida. Com grande intensidade tio emoção Isaías constrói um "crescendo" 
em Isaías 48.12, 13, 15 e em outras partes entre os capítulos 40—48 de seu livro, O que 
está quase sempre em vista é algo inesperado, "até mesmo", "de fato" (Jó 14.3; 15.4). 
Tanto na poesia como na prosa uma declaração prévia é transformada em um argumento 
a feriiori, "quanto mais" (depois de uma. frase positiva), ou "quanto menos" (depois de uma 
frase negativa). Os usos podem ser resumidos como um uso adicional, "também"; enfático, 
Me minha parte"; antitético, "mas"; locuções, "de fato, verdadeiramente"; condicional, 
^quando" ki aparece juntamente com esta conjunção como rio caso de Provérbios 11.31. 

m sentido interroga ti vo, como em Gênesis 3.1: "É assim que Deus disse"? 
G.LuF. 

142.1 (Jêpòd), "TÊJK ('êpõd) êfode, estala sacerdotal. 

Esta palavra é encontrada quarenta e oito vezes no AT. Termos paralelos são 
encontrados no assírio e no ugarítico Nos textos capadócios epadum parece ter o sentido 
de vestimenta em xadrez. Em Kas Shamra foi encontrado um hino ugarítico (c. de 1400 
a.C.), que se referia a uma estola sacerdotal, provavelmente uma vestimenta da deusa 
Anate. Não se tem certeza se há correspondência com a vestimenta sacerdotal hebraica. 
Há até mesmo alguma dúvida sobre a tradução correta da passagem, Um ponto de vista 
erudito é que a estola sacer dotal do AT juntamente com a arca sagrada, era um tipo de 
templo em miniatura. A estola sacerdotal tem sido até mesmo comparada com um 
reücário semelhante a uma tenda levado à guerra por certas tribos árabes. O ponto de 
vista mais aceito é que es ia estola era uma vestimenta do sumo sacerdote em Israel. 

Originalmente tratava-se dc uma veste sagrada feita para os sumos sacerdotes (És 
28,4 e ss.; 39.2 e ss.). Era feita de ouro, estofo azul e purpura, carmesim, linho fino 
retorcido, unida por duas ombreiras e por um cinto de obra esmerada. Duas pedras de 
õnix, sobre as quais eram gravados os nomes das tribos de Israel, eram colocadas nas 
ombreiras. A estola sacerdotal podia estender-se até abaixo dos quadris ou restringir-se 
apenas até a cintura, Um peitoral com 12 pedras preciosas em quatro ordens era preso 
à estola com correntes de ouro puro, Sob a estola estava a sobrepeliz azul da estola que 
ia até os pés do sacerdcte. 

As es boi as sacerdotais foram usadas por outras pessoas, Samuel cingiu-se com uma 
estola de linho enquanto ministrava sob a direção do sacerdote Eli (1 Sm 2,18). Os 35 
sacerdotes de Nobe vestiram-se com estolas sacerdotais de linho (1 Sm 22.18). Davi festava 
usando uma estola de linho quando acompanhou a multidão que trazia a arca para 
Jerusalém (2 Sm 6.14), Sem dúvida a estola do sumo sacerdote era mais elaborada e 
ornamentada do que as usadas pelos adoradores leigos. 

Em tempos de crise a vontade dc Senhor era procurada por meio da estola sacerdotal 
(cf. Davi em 1 Sm 23.9; 3Ü.7)H Em Israel tanto a profecia como a estola eram meios 
autorizados de discernimento da vontade de Deus, A expressão técnica relativa ã consulta 
da estola com o Urim e o Tuniim era "entrar perante o SENHOR" ( Ê i 28.30; Jz 20,27; 1 Sm 
14.18,41). 

Quando os hebreus caíram em idolatria, usaram terafins e imagens gravadas 
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142.2 ('appetídcn) 

juntamente com a estola (Jz 17.5; 18.14,15,17,20; Os 3.4), É seguro afirmar que nestes 
casos a esteia era uma vestimenta sacerdotal (cf. a que íoi feita por Gideào, Jz 8.27). 
talvez adornada com pedras preciosas caras (como tio caso de Mica, 17.1-5) 

He pois do cativeiro, a es tola não tinha a função descrita na legislação do Pentateuco 
(Ed 2.63; Ne 7.65). Alguns crêem que a influência espiritual dos profetas servia para 
ofuscar este meio de discernimento da vontade de Deus. 

Outra forma da palavra é 'ãpuddât encontrada em Êx 28.8; 39.5; Is 30.22. Tem sido 
sugerido que a veste que possuía sinos dourados pode ter sido considerada uma "estola 
sacerdotaP, 

Bibliografia: ALBRIGirr, W, F.,, Are the ephod and lhe teraphím mentioned in 
Ugaritic Literato»?, BASOK> S3:39ff. — , Yahíveh and thegods ofCanaan, Dçubleday, 
1968, p. 171, 184, 177, 179f 197, 200-5. AHNGLD, W. R., Ephod and the ark, Harvard 
University, 1917. — FOOTíí, T. G, The ephod, JBL, 21-147, — &RINT2, Y. M., Ephod, 
Encyclopedàt Judaica, 1972, v. 6, p. 804-6. 

C.L.F. 

142.2 '•TEM Coppedden) palácio. Palavra emprestada do persa. 

143 nEK ( 'ãpâ) assar. 

Termo Derivado 

143a M^tíÇ {ma 'ãpefi) algo assado (Lv 2.4). 

No qal, apâ é traduzido conforme já indicado; no nifal a tradução é "ser assado" 
(com fermento). Há 25 referências no AT. O verbo é encontrado em ugaritico. O particípio 
do qal é usado substantivamente e traduzido quase sempre por "padeiro". 

0 termo e o seu derivado referem-se especificamente ao assar de pães e bolos feitos 
com farinha de trigo e oleo. Tal alimento assado era um elemento básico na dieta diária 
dos hebreus e seus vizinhos (Gn 19.3; 1 Rs 17 .12,13). Visto que o pão era uma mercadoria 
importante no Oriente Próximo, os padeiros eram trabalhadores importantes, como no 
Egito (Gn 40.1} e na Assíria, onde o padeiro principal era destacado por um epõnimo, 
Assar pão era essencial para a preparação das refeições sagradas (Gn 1.4.18) e de certas 
ofertas sem sangue (Lv 21,6)f especialmente em reJação aos pães da proposição do 
santuario, Estes pães e as ofertas de assados faziam parte da adoração em Israel (Lv 2.4 
e ss., 24,5). Os pães eram normalmente assados em forno, tarefa caseira das mulheres, 
O verbo hebraico é freqüentemente usado como sinônimo de cozinhar em geral (Èx 16,23), 

C.L,F, 

144 'ES epô\ KiGK {*êpò\ RiBTft ('êpô') assim, então. 

1 em sidos ugerido que a palavra veio o ri ginaJ mente de pó o\tpoh, uma partícula com 
força demonstrativa e um aleph protético, O uso adverbial da partícula é traduzido por 
"totalmente", "assim"portanto". A palavra ocorre 15 vezes no AT, Quando empregada 
como pronome interrogativo, é traduzida por "onde". A partícula é usada juntamente com 
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145 btM (>/) 

pronomes interrogativos e advérbios, Em Gênesis 27,33 lsaque pergunta a Esaú: "Quem 
é, pois, aquele?", O termo é usado com um advérbio interrogativo em Isaías 19,12: "Onde 
estão os teus sábios?". Outro uso da partícula é o de uma ordem ou um desejo, e.g,, Jó 
29,235 "Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras!". O termo também 
aparece depois de rim. Gênesis 43.11 diz: "Se é tal, fazei, pois, isso", 

Para resumir, a partícula é encontrada em frases que contêm uma pergunta, ordem 
ou desejo, Ela aparece depois, separada e antes de partículas interrogativas; depois de 
uma expressão de desejo, mi yítên\ após as palavras 'im ou 'im-lô"se agora"; em 
seguida e separada de fim\ e em exortações com o sentido de "então". 

C,TJ.F. 

Capü.nâ\ Veja o 14 E5c, 

Vãpíl). Veja o n.° l45d. 

VãptpX Veja o n,° 149a. 

145 ( ' p l l Aceita como raiz de: 
145 a b&H ( 'ôpel) trevas, escuridão* 

145b ^ S t í ( apéi) escuro. 
145c i-M^íti; ( apêlâ) escuridão. 

145d Cãpíl) tarde. 

14 5 e ^SKn (ma 'ãpel) trevas, 
145f tTT^EtSJÍ (ma'pãfyã) trevas profundas. 

"ôpel. Escuridão, trevas (poético), calamidade (figurativo), trevas espirituais. 

Há nove ocorrências da palavra no AT. A maioria delas aparece em Jó, duas estão nos 
Salmos e uma em Isaías, Este substantivo é usado com menos frequencia do que hõshv.k. 

Luz e trevas são termos opostos bem conhecidos na Palestina. Ali a luz não decresce 
gradualmente após o oeaso. O pôr do sol é precedido por muito brilho- que logo muda com 
o desaparecimento do sol. Dentro de uma hora o pôr do sol jã deu lugar às trevas da noite. 

Há usos simbólicos de trevas como também de luz. Assim como a luz prediz glória, 
bênção, pureza, as trevas antecipam desastres. 

A luz de Deus e necessária para revelar as trevas humanas e expulsá-las (Jó 34,21, 
22; Si 133.11, 12; Mq 7,8, 9), 

Jó <3.6) lamenta o dia do seu nascimento e a noite em que foi concebido. Fie deseja 
que somente as trevas profundas apoderem-se daquela noite, de modo que ela não venha 
mais a ser reconhecida dentre os meses ou anos. ííie suplica por um pouco de descanso 
antes que vá para o lugar onde apenas as trevas reinam (10,22). Ele desejava (23.17) 
poder ter sido cortado d^ terra antes que a calamidade o at ingisse, para que pudesse ter 
sido poupado de sua agonia. A destreza do homem em sua pesquisa dos segredos e dos 
fenômenos da terra, caracterizada por trevas, é apresentada em Jó 28,3, enquanto em 
30,26 Jó lamenta que sempre que procurou uma fonte de esperança (luz), esta se tornoü 
em mal (trevas), 

O safmista fica aflito diante da inimizade extrema que o perverso demonstra contra 
o justo, porque eles se utilizam do oculto das trevas para executar seus assaltos (SI 11,2). 
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146 |EJK Cpn) 

Em um salmo que subira pela proteção de Deus sobre si mesmo, o salmiata assegura ao 
coração confiante que nenhuma peste da noite atingirá a alma que habita em Deus (Si 
91.6), 

lsaías olha para um dia de bênção de Deus sobre Israel quando o próprio Deus lhes 
dissipará a ignorância (29,18), 

'apela. Trevas, densas trevas, calamidade, escuridão, O termo é usado 
literalmente, como no caso de quando as trevas caem sobre a terra do Egito por três dias 
durante a ocasião das dez pragas (Êx 10.21, 22). A palavra também é usada de modo 
figurado, referindo-se ã calamidade ou aflição. Trevas simbolizam a falha moral e a sua 
punição (Pv 4,9). A maioria dos seus deu usos ocorrem nos livros proféticos -

rna'apélyâ. Tremasprofundas. Ocorre apenas em Jeremias 2,31 onde Jeremias censura 
Israel por sua apostasia em relação a Deus. 

Bibliografia: IDB, v. 3, p, 130-2. — MAY , H. G., The creation oHight in Gen 1:3-5, 
JBLT 58 :203 -11 . 

C.L.F. 

146 ( 'pn). Aceita como raiz de: 

146a f|5ÍR C&pan}, CôpOnlroda, 

146b "E)íí Cõpen) circunstância, condição (somente em Pv 25.11), 

146c Capünâ) desespera (sentido incerto). Ocorre apenas em Salmos 
88.16. 

'opan. Roda- O substantivo para roda, no duaL, é encontrado no ugaritico. Das 35 
referências à roda no AT, 25 estão no livro de Ezequiel. O uso mais freqüente do termo 
ocorre em referência à roda de um carro (carruagem) (Êx 14.25; Na 3,2; Ez 1.15 e ssj. As 
rodas mais antiga já descobertas são moldes de barro de rodas de carruagens e partes 
de uma roda dc cerâmica {cf. Jr 18,3) datando do quarto milênio a,C. As primeiras rodas 
eram feitas de tábuas de madeira juntadas por pinos. As rodas mais leves apareceram por 
volta de 1500 a.C.T usadas com cavalos. Isto possibilitou aos egípcios uma vantagem 
militar decisiva. Esta roda também foi usada no templo de Salomão, onde os suportes de 
bronze tinham pequenas rodas de carro com seus eixos, cambas, raios e cubos (1 Rs 7.33), 
Estas rodas formavam as bases das guamições do templo. Tanto Ezequiel (1,10) como 
Daniel (7,9) tiveram visões do trono de Deus que estava sobre uma plataforma com rodas, 
As conhecidas rodas dentro tle rodas de Ezequiel 1 tinham eixos colocados em ângulos de 
90n graus, aEgo como um giroscópio, de forma que a plataforma podia deslocar-sp 
imediatamente em qualquer uma das quatro direções possíveis, sem que houvesse um 
mecanismo de direção, Todo este quadro simbolizava a onipresença do SENTTOR e a rapidez 
com que ele executa o juízo em seu domínio sobre a terra. As rodas eram empregadas com 
equipamentos capazes de tirar água (cf. Ec 12,6, galgai)* As rodas de um carro que 
debulha são mencionadas em Provérbios 20.26 e em lsaías 28.27. O hebraico posterior 
utiliza - malmente galgai como sinônimo uso metonímico de carro (Eu 23.24), 

C , L , F , 
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147 ©SR ('ãpee) 

147 ( 'ãp&) falhar* cessar; chegar ao fim. 

Termos Derivados 

147a tCEií < 'epes) cessação. 

147h C5K Copes), COSK ('op&ayim) uü extremidades (duai), Le.r solas 
do pé OU Calcanhares (Ez 47.3). 

As quatro referências são Gênesis 47 ,15, 1G; Isaías 16.4; 29.20. A raiz é comum na 
forma substantiva "confins da terra" ou "extremidades da terra™. 

Cessar, Fim, extremidade, inexistência, nada. O AT traz 40 referências ao 
termo, inclusive mais três do advérbio 'apst, sendo que a vogai final e entendida por 
alguns como um yodh paragógico. Os textos ugariticos contém a palavra em um contexto 
que fala do fim de um trono, isto ét o seu ponto alto, 

O uso que Isaías faz da palavra para expressar a idéia de inexistência è de fato 
marcante. Quando descreve o catacliíino apocalíptico dos últimos tempos que destruirá 
03 inimigos do Senhor, ele declara que os nobres e os príncipes não estarão lã para serem 
chamados (34.12). Quando ele enaltece a grandeza transcendente do Senhor da terra, o 
mesmo profeta avalia todas as nações como nada comparadas ao Senhor (40.17). Nas 
denuncias mais sarcásticas já registradas contra a idolatria, Isaías ataca os ídolos das 
nações pagãs, especialmente os da Babilônia, como se nada fossem. A obra deles não é 
coisa alguma e suas imagens como coisa de nenhum valor (41.12, 24, 29). Relembrando 
a história da nação, ele relata que o tigito tirou vantagem de Israel quando este 
peregrinou ali. Os assírios os oprimiram sem razão, isto é, sem causa alguma (52-4), 

'epes ocorre como partícula de negação principalmente na poesia. É. portanto, 
sinônimo da partícula comum 'ên. Tal uso é encontrado no pronunciamento de Isaías do 
ai sobre as nações ímpias em seu cântico ã vinha. Elas se lançam por toda a parte para 
adquirir o máximo possível de posses, de modo que nâo sobre lugar para outros (5,8). 
Amós utiliza a palavra de maneira semelhante ao descrever a dizimação que se dará no 
cativeiro de Tsrael (6.10). 

Visto que Israel ficou desanimado por ter sido subjugado pelas babilônios idolatras 
e por ter sido levado a pensar que os deuses dos pagãos eram mais poderosos do que o 
Deus de Israel, Isaías lembra-os repetidamente de que não há ninguém no mundo natural 
ou sobrenatural que possa ser igual a ele (47.8,10). Uma boa tradução do texto é: "Eu sou, 
e não há ninguém mais além de mim". Ouça o belo refrão cm Isaías 45.5, 6, 18, 21. 

'epes também é usado como advérbio de limitação. Os israelitas tinham permissão 
de receber juros de estrangeiros. No entanto, não podiam fazer o mesmo corn os seus 
irmãos da terra, para que alguns deles não caíssem na pobreza (Dt 15-4). 

O plural denota as extremidades da terra com relação ao poder de Deus contra os 
seus inimigos (Dt 33.17), ou a extensão mundial da salvação de Deus (Is 52.10), ou o 
alcance do Rei no do Messias (Zc 9.10). Os limites últimos da terra conhecidos dos antigos 
hebreus eram a índia e a Etiópia (Et 1.1). Nâo há provas de que os israelitas, mesmo em 
época de apostasia, tivessem adorado a terra, como 0 fez O povo de Ugaritc e da Fenícia, 
A terra era uma das esposas de Baal e a fonte da criação do céu e da terra. 

Bibliografia: BDB, no verbete. — G AS TER, T II,, Earth, Encyclopedia Judaica, 1972, 

109 



148 pap) 

p. 338-40. — Myth, kgcnd and creadan in the Old Testammt, Harper and Row, 1969, p. 
56, 98, 103, 144, 188, 294. — GORDOW, C. H., Ugaritic mtbook* 1965, n.°309do Glossário. 
— 1DB, v, 2, p. 2-3. — KB, no verbete 

C.L.F. 

tJTS» VepaX nBÇ£ í'ep'â). Veja o n.ü 1791a, b. 

148 ^SS ( 'ãpap) rodear, cercar, 

140 {'ãpaq) segurar, ser forte. 
Termo Derivado 

149a {'ãpkí) canal (de água). 

150 ( 'pr) I. Aceita como raiz de: 
150 a ('epe r) cinzas. 

A palavra é encontrada 21 vezes no AT, tendo grande variedade de usos, E muitas 
vezes empregada paralelamente a outra palavra de som semelhante, 'ãpãr (pó). Diz 
respeito àquilo que resulta da queima de algo. É usada de modo figurado para algo sem 
valor (Is 44.20) ou repugnante (Jó 30.19], Significa miséria (SI 102-9 [10]}, vergonha (2 Sm 
13.19), humilhação perante Deus (Gn 18 27; Jo 42,G)t e arrependimento e contrição (Dn 
9 3; Mt 11.21). As cinzas de uma novilha vermelha, juntamente com a chamada água de 
separação, foram usadas no ritual de purificação (Nm 19-9, 10, 17). As cinzas dos 
sacrifícios eram misturadas com águas correntes para purificar da contaminação; eram 
também um sinal de jejum tis 58.5; Jn 3,6), Panos de saco e cinzas eram as indicações 
comuns de arrependimento e humilhação freqüentemente associados ao jejum (Jó 42.6; 
Et 4,1; 1 Mc 3.47). As cinzas acompanhadas de pó eram os sinais costumeiros de luto (Is 
61.3). O enlutado ou penitente lançava as cinzas para cima (em direção ao céu), de modo 
que estas caíam de volta sobre ele, especialmente cm Sua cabeça, costumo este 
comprovado também entre outras povos. Em casos de angústia profunda, sentava-se em 
montes de cinzas (Jó 2.8), Cinzas sobre a cabeça eram também sinal de humilhação e 
vergonha (2 Sm 13.19). O rei de Tiro {q.u.) mencionado em EzequieE 28.18 seria reduzido 
a cinzas pelo juízo de Deus, 

Bibliografia: bjEWARD, Eileen K., Mourning customs in 1, 2 Samuel, JJS, 23:1-27, 

115-66 — RlCHAIÍItSON, TWBT p. 70-

151 pr) I I , Aceita como raiz de; 

15 Lt 'ãp€r) venda, cobertura (somente em 1 Rs 20.38). 

151b í • a p p l r y ô n ) palanquim (Ct 3.9.). 

151c ISHSÍ ('eprayini) Efraim. 
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151 f l S K Cpr) 

epray im. Efraim. O nome aparece 139 vezes no AT com vã ri as conotações, conforme 
será mostrado abaixo. Diz-se que o nome tem o sentido de "fruto duplo", naturalmente por 
causa da terminação no d uai Efraim foi o mais novo dos dois filhos de José e Ase n ate que 
lhe nasceram no Egito. Juntamente com seu irmão Manasses foi adotado por Jacó, 
tornando-se assim o progenitor de uma tribo israelita. Jacó, ao abençoar Efraim com 
prioridade em relação a Manasses (Gn 43), estava predizendo o proeminência vindoura 
da tribo que procedeu dele (Gn 41.50 e ss.; 48.20 e ES-)- NO final da bênção de Jacó, ele 
incluiu ambos os netos com o nome de José (40.22 e ss,). No Êxodo os homens de guerra 
de Efraim totalizaram 40 500; contudo, quando foram mobilizados uma segunda vez, 
diminuíram para 32 500 (Nm 1.33; 26.37). Durante a marcha pelo deserto, Manasses e 
Benjamim juntaram-se a Efraim d o lado ocidental do tabernáculo (2.1S e ssj . Oséias, filho 
de Num, era o efraimita dentre os espias enviados a Canaã (13.8), Quando Moisés 
abençoou as tribos antes de sua morte, falou da futura superioridade desta tribo (Dt 
33.17). 

Josué, membro desta tribo, foi o sucessor de Moisés como líder da nação. Siquém e 
Sílój ambos no território dado aos filhos de José, tornaram-se o local das assembléias 
nacionais e o centro da adoração do povo, A liderança dc Samuel, o profeta, 
posteriormente ressaltou a proeminência de Efraim. Desde a era da conquista da 
Palestina, a tribo era totalmente zelosa de seu prestígio ( Jz 7 24; 8.1; 12.1 e ss ). Sua 
lealdade e seu apoio a Saul como primeiro rei podem provar a existência dos vínculos 
fortes entre José e Benjamim, No entanto, nunca parecem ter ficado satisfeitos com a 
transferência da prerrogativa real para Judã no reinado de Davi (2 Sm 2.8 e ss,). 

Na revolta de Absalão, viram uma oportunidade para enfraquecer a influência da 
tribo de Judá (2 Sm 15.13). Quando a extravagância de Salomão e a incapacidade de 
Roboao trouxeram descontentamento geral com a dinastia davídica, o efraimita Jeroboão 
tirou plena vantagem da situação. Desde a queda do reinado salomônico até a conquista 
de Samaria (722/721 a.C.), Efraim adquiriu uma liderança tão indiscutível que Efraim e 
Israel tornaram-se nomes intercambiáveis para reino do norte. 

Os filhos de José tiveram a sua porção de território na parte central da Palestina! 
ocidental, e tudo indica que o território de Efraim e Manassés era comum (Js 16; 17.14). 
Eles não expulsaram os cananeus de suas cidades, embora os tenham subjugado (Js 
16.10; 17,13). A região era bastante produtiva, de maneira que o povo desfrutava de vida 
próspera. Infelizmente, a medida da bênção material deles não encontrou correspondência 
no poder espiritual; pelo contrário, houve declínio e decadência (Is 28,1,4; Jr 31 18 Os 
9,13; 10.11), 

Conforme observado, o território de Efraim era a região montanhosa da Palestina 
central, Em redor do vale central existem outros vales, as serras e os picos A região é 
uma das mais férteis de toda a nação. Atualmente encontra-se cultivada com oliveiras, 
aífarrobeiras, romãzeiras, dentre outras, Antes da conquista a região era um bosque (Js 
17.18), e os animais selvagens rondavam as plantações durante a época da nionarquia (2 
Rs 2.24)t 

O portão de Efraim era um portão importante no muro de Jerusalém (Ne 8 16" 
12.39), 

Bibliografia: AHAKOIÍ I , J., The land of the Jiible, Westminster, 1967, p, 236-7. — 
E W I N G , W., Ephraim, ISBE, v. 2, 1952, p. 963. — ROTH, Cedi, Kphraim, Encyclopedia 
Judaica, v. p, 806-9. 

C .LF . 
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152 r©K ('pt) 

152 nSK ("pi). Aceita como raiz de; 
152a ftT@rto ímòpãt) maravilha, milagre, sinal, feito. 

Este substantivo masculino é de etimologia desconhecida. Nenhum verbo ou 
substantivo utiliza as mesmas letras desta raiz. Apesar disso, o sentido de môpêt não é 
questionado. Quase sempre o termo aparecc em correspondência a óí (g.uj, que também 
tem o sentido de "sinal", "símbolo", "feito" "maravilha" ou "milagre" {Éx 7.3; Dt 4 34; 6 22, 
7,19; 13.1 e ss.; 26.8; 28.46; 29.2; 34.11; Ne 9.10; SI 135 9; Is 8.18; 20.3; Jr 32 20 et al). 
"Juízos" e Afeitos" são paralelos de môpét em 1 Crônicas 16.12 e Salmos 105.5. A LXX 
traduz m.ôpeí tomo têrata, "prodígios", "maravilhas". 

As primeiras ocorrências de môpét no AT estão em Êxodo 4.21; 7.13,9; 11.9, 10. Nestes 
versículos o termo refere-se à vara de Moisés que se transforma em serpente {7.9), bem 
como às dez grandes pragas do Egito. A maior parte dos usos nas passagens de 
Deuteronômio refere-se tanto aos castigos milagrosos como às obras maravilhosas de 
Deus, que trouxeram provisão ao seu povo no deserto ie.g.r água, o maná, codornizes e a 
coluna de fogo). Relacionado com isto observe também Neemías 9.10; 1 Crônicas 16 12; 
Salmos 78.43; 105.5,27; 135.9; Jeremias 32 .20. 

Deuteronôrnio 13.1. e ss. e 28.46 são exceções. Na perícope anterior môpét refere-se 
a um "feito" ou talvez a uma predição operada por um profeta ou sonhador questionável. 
Se o 'ôt (sinal) ou o môpêt (maravilha) acontecesse, o possível profeta seria confirmado, 
caso contrário, acabaria condenado, A passagem de Deuteronômio 28.46 está no texto em 
jogo, Israel, como nação, tornar-se-á "sinal" ou "maravilha", i.e., espetáculo ou 
demonstração dos resultados da desobediência. Salmos 71,7; Isaías 8.18; 20.3; Ezequiel 
12.6, 11; 24.24, 27 e também Zacarias 3.8 utilizam a palavra de modo semelhante. O 
sal mista ou os profetas são, eles próprios, a lição. 

Outros milagres descritos por esta palavra são o rompimento do altar para que fosse 
autenticada a predição a respeito da vinda de Josias (1 Rs 13.3,5), a recuperação de 
Ezequias de uma enfemidade mortal (2 Cr 32,24,31) , e a restauração do discurso de 
Ezequiel (Ez 24.24, 27). Joel usa a palavra para descrever manifestações celestiais e 
terrenais do poder de Deus "no grande e terrível dia do SENHOR" (2 .30 [3 .3 , 4] ) , Pedro faz 
uma paráfrase deste versículo em Atos 2,19, utilizando os sinônimos gregos no plural 
têrata e semeia. 

R,L A< 

b^tt ('ãisíl\ b^Vi ( atRtsü}, Veja o n.° 153b,c. 

153 blifc ('aísaí) pôr de lado, reservar, tirar, deter> Verbo de nominativo. 

Substantivo de Origem 

( etsel) ao lado, perto, próximo. 

Termos Derivados 

153b ""JS Cãtsii fado, canto, parte principal. 
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154 T iN ( 'ãtsar) 

----- ^SS ('atstsíl) junçãot ligação. 

êiseL Ao todo, perto, próximo. Preposição que aparece 59 vezes no AT. Não há uso 
eanirularmente especial ou singular da palavra, Ela é usada simplesmente, como mostra 
ser po^fvèl o seu significado, para denotar proximidade de local: perto de Gíbeã (Jz 
19 14), perto da fonte de Rogel (1 Rs 1.9), ao lado da planície de Moré (Dt 11.30), perto 
ife Belém (Jr 41,17); deposição: ao lado do altar (Lv 1.16), o leão ao lado da carcaça, (1 
Rs 10.19), dois leões que ficam ao lado dos braços do trono (1 Rs 10.19) ao lado de sua 
casa Ne 3.23); de alguma outra pessoa: coloque os meus ossos ao lado dos seus ossos (1 
Rs 13 .21), ele se aproximou de onde eu estava (Dn B.I7); eu permaneci ali com os reis da 
Pérsia (Dn 10,13), trouxe-os aos seus irmãos (2 Cr 28 15) a rainha estava sentada perto 
dete íNe 2.6), ao lado de Esdras (Ne 8.4). 

Por diversas vezes a preposição é usada em um contexto metafórico, pelo menos trés 
vezes em Provérbios. Provérbios 7,8 refere-se ao homem despreocupado que, sem cuidado, 
vagueia pela rua "próxima" à esquina onde vive a mulher adúltera (louca). E de fato, ela 
está à espreita "em" cada esquina (7 12), A sabedoria, pelo contrário, tem estado "ao lado" 
de Deus desde o princípio (8,30). 

Nos dias de Samuel QE filisteus levaram a arca dos israelitas e tentaram colocá-la em 
um de seus templos "ao lado* de Dagon (1 Sm 5.2). O resultado foi muito desastroso. E 
sempre tem sido assim. Deus desafia qualquer falso deus que eu tente colocar ao lado dele 
em minha vida. 

V,P,II, 

154 ^JM (atsar) armazenar, ajuntart usado muito pouco no AT, uma vez no qal, 
Amós 3,10 (embora KB, p. 80t acrescente 2 Rs 20.17 e Is 39.6); uma vez no nifal 
( fe 23.18) e uma vez no híflí (Ne 13.13). 

Termo Derivado 

154a fEfKft ( ntsãr) tesourot estoque, depósito. 

O termo aparece 80 vezes no AT (de acordo com o KB, p. 23), na maior parte das vezes 
em 1 Crônicas a 3 vezes) e em 2 Crônicas (oito vezes). É desnecessário aceitar a emenda 
freqüente em Zacarias 11,13; "arroja isto no tesouro ( 'oisârT por 'arroja isto ao oleiro 
iyètsirYi na conhecida passagem sobre as 30 peças de prata (veja Torrey, "Bibliografia"). 

Há pelo menos nove palavras no hebraico bíblico para "tesouro" sendo esta uma 
delas. O termo é usado ou em sentido literal, referindo-se ao tesouro da casa do rei ou do 
templo, ou ainda aos bens particulares de alguém; ou em um sentido cósmico, referindo-se 
à fonte dos bens e das bênçãos divinas, Existem especificamente dez referências ao 
tesouro(s) da casa do r e f (d g., 1 Rs 14.26) e nove referências ao "tesouro(sj do templo do 

SENHOR* ( e . g I RS 7.51). 
Muitas destas referencias estão em um contexto militar. Uma nação derrotada era 

obrigada a perder os seus tesouros para a vencedora. Tanto Asa (1 Rs 15,18) como Joás 
(2 Rs 12 19) deram aos arameus Ren-IIadade e Hazaei tanto os tesouros do templo como 
os reais. Nabutodonosor levou ambos (2 Rs 24.13), como também o fez o rei egípcio, 
Sisaque, muito antes (1 Rs 14.25). 
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155 ipW Caqqô) 

Individualmente, um tesouro devia ser aceito com alegria e usufruído, embora sem 
abusos (Pv 8,21). Se se tornasse um fim em si mesmo as conseqüências seriam terríveis 
(Pv 10,2; 15,16; 21.6, 20), 

Ha várias referências aos depósitos (reservatórios) divinos, e.g.t Salmos 33,7; 135.7; 
Jó 38.22. O tesouro da casa de Deus está nos céus (Dt 28.12). Em Jeremias 50.25 há uma 
referência ao "arsenaT de Deus 

Bibliografia: TOKKEY, C. C,, The foundry at Jerusalém, JBL, 55:247-60, — Wo l f , 
C. U.T Treasure, treasurer, treasury, ÍDBS v, 4,, p. 693-4, 

155 (Yií?i?ó) cabra montes. Ocorre somente em Déuteronômio 14.5, na lista dos 
animais limpos. 

b$nVi C ari W. Veja o n.D 159a. 

150 ('ürab) ficar à espreita7 fazer emboscada. 

Termos Derivados 

156a Zns {'ereb) alguém ã espreita* 

156b ('õreb) emboscada. 

156c ("orMÍ artifíeio, 

156d tnil jN Camba)janela, comporta. 

156e Dit^Q (maÚrãb) cÜada, 

O verbo c usado 40 vezes no AT, de modo mais freqüente em Juizes (14 vezes) e em 
Josué (sete vezes). Na maioria destes 21 exemplos, a cilada ou emboscada é descrita, como 
uma maneira de prejudicar a outrem. 

Conforme demonstrou Yadin, havia cinco maneiras de conquistar uma cidade 
fortificada: 1) entrar na cidade por meio de força, desde a parte de cima das fortificações; 
2) através de obstáculos, barreiras; 3) por debaixo das barreiras (cavando um túnel); 4) 
sitiando; 5) por meio de astúcia, 

Há pelo menos duas ilustrações deste último método no AT, ambas utilizando o verbo 
'ãrab, A primeira é o caso da tomada de Ai (Js 8), a outra é a da guerra santa feita 
contra os benJ&mitâS por seus irmãos israelitas por causa da atitude vergonhosa dos 
primeiros, que desculparam o fato de alguém dentre eles ter violentado a filha de um 
levita (Jz 20). Em ambos os exemplos a estratégia era a mesma: 1) a posicionamento de 
uma emboscada atrás da cidade; 2) a fuga enganosa das tropas de ataque para tirar os 
que defendiam a cidade de dentro dela para persegui-las; 3) o ataque à cidade pelas forças 
da emboscada; 4) as tropas de ataque "em fuga" voltam-se agora para u contra-ataque. 

Os inimigos dos justos são descritos freqüentemente como aqueles que "estão à 
espreita" esperando pelo indivíduo desavisado: Salmos 10 9; 59.3[4]; Lamentações 4.19; 

v 31. Até mesmo Deus é visto como um urso Kà espreita" que se voltou contra o seu 
i-i" i T rr : IC O verbo provavelmente descreve as atitudes de criminosos antes de 
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157 ( 'ãrag) 

c e a r e m : 1 Samuel 22.8,13; Miquéias 7.2; Provérbios 1.11,18; 7.12; 12.6; 23.28. Contra 
ieve haver vigilância constante. 

ãruba. Janela, chaminé, comporta, A pala via é usada duas vezes para descrever 
uma das duas fontes de águas do dilúvio (Gn 7.11; 8,2), Além da chuva que caiu houve 
também uma fonte extra, "'as fontes do grande abismo", te., águas subterrâneas, A 
expressão "comportas dos céus"; no contexto do dilúvio, tem sido traduzida de modos 
diferentes nas versões mais recentes: "diques", "janelas", Nâo hã raaão para nâo se 
acreditar que o autor de Gênesis, quando usou "comportas dos céus", estava bem 
consciente de sua linguagem figurada que procurava descrever um derramar torrencial 
de águas. 

Se Deus envia as águas de juízo d purificação através destas janelas ou comportas, 
também envia a sua bênção através destas mesmas comportas (Ml 3,10). Da mesma 
maneira, compare 2 Reis 7.2, 19, onde Eliseu predisse uma redução inacreditável do preço 
dos alimentos, apesar do descrédito do capitão do rei. Assim, tais aberturas ^ão os meios 
de purificação ou bênção divinas. 

Dois usos singulares de 'ãrubá são 1) janela, no sentido de "uma chaminé" através 
da qual sai a fumaça (Os 3,13), e 2) a pequena abertura de um pombal (Is 60.8). 

A referência aos "olhos que se escurecem nas janelas" (Ec 12.3) não é provavelmente 
uma referencia poética aos olhos que se tornam embaçados com a idade avançada, mas 
sim a alguma prática em situações fúnebres íDahood) ou a algum desastre de natureza 
impossível de se identificar (Sawyerjy 

Bibliografia: D A H G O D , M,, Canaanite-Phoenician influences on QoheLeth, Bib, 
33:213-5 . — GASTER , T., Cosmology, IDB, v. 1, p, 702 -9 . — , OLD Testament Notes, VT, 
4-79- — S M V Y E R , J. F. A., The ruined house in Ecclesiastes 12: a reconstruction of the 
original parable, JBL, 94 519-31. — HARHJS, R, L., The Bible and cosmology, JETS, 5:15. 
— Y A D I N , Y . , The arts of warfare in Biblicai Umds, McGraw-Hill, 1963, v. 1, p. 16 100 
110-1T v. 2, p. 262-3. 

V.P.H. 

157 rtR ( 'ãrag) tecer. 

Termos Derivados 

157a Vereg) tear. Aparece somente em Juizes 16.14 e Jó 7.6. 

157b ( 'argãmãn) púrpura. 

'argãmãn. Púrpu.ra, o que inclui muito provavelmente todas as matizes desta cor desde 
o vermelho bem escuro até o violeta. É comum em português associar as cores com o 
humor ou com os sentimentos. Assim tradicionalmente se diz que o verme! tio está 
associado com raiva, vergonha; o amarelo Com covardia, medo; o verde com náusea e 
assim por diante. O AT aproxima-se desta idéia quando expressa com freqüência a ira de 
Deus como "as suas narinas tornaram-se vermelhas". A cor púrpura, porém, nunca é 
usada desta maneira, 

Como já é bem conhecido, a púrpura foi simbolicamente a veste dos deuses, da 
realeza o, às vezes, da nobreza. As fontes clássicas com certeza sustentam isto (IIOMERO, 
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158 Cara] 

Iliada, v. 4, 141-5 e SUETÔN10, A vida dos doze césares, 6.32, sabre a opinião do infame 
Nero sobre o assunto). O mesmo é dito dos reis de Midiã nos dias de Gidcao (Jz 8.26) 
Mordecai foi de igual modo ornamentado pelo rei persa Assnero (Et 8.15). Qualquer que 
for capaz de informar o perturbado BeUazar sobre o significado dos "dedos que escreviam'' 
recebe a promessa, entre outras coisas, de que será vestido em púrpura {Dn 5.7, 16, 29). 
Às vezes o termo tem sido traduzido por es ca ri a te. Há uma palavra aramaica, 'arg*wõn, 
que tem o sentido de um matiz entre o vermelho e o púrpura. Nos livros apócrifos está 
relatado que a roupa púrpura era vestida pelo sumo sacerdote a pelo príncipe (1 Mac 
10.20, 62, 64; 11.58; 14.43; 2 Mac 4.38). O NT associa a púrpura com a Roma imperial e 
pagã, vestida com vestes específicas (Àp 17 4; 18.16). Em uma tentativa diabólica de fazer 
Jesus parecer o mais ridículo possível os seus acusadores vestiram-no em púrpura na 
ocasião de seu julgamento (Mc 15.17; Jo 19.2,5 h Jesus aparentemente vestia-se como todo 
mundo, de modo que nesse aspecto era indistinguível, tanto é que os seus acusadores 
tiveram de usar os serviços de Judas para que este o identificasse. Ele não usava púrpura 
e não tinha auréola. 

No AT. deve ser observado que a púrpura é claramente reservada para o uso [Itúrgico. 
As cortinas do templo eram púrpuras (Êx 26,l)h como também o véu (Êx 26.31) e a esto!a 
sacerdotal, uma espécie de peitoral usado pelo sumo sacerdote (Êx 28.6), 

A púrpura era ohtida a partir de um molusco das praias orientais do Mediterrâneo, 
O pigmeüto era uma secreção de uma glândula nas imediações do estômago. O próprio 
nome "Oanaà" s ignif ica "terra de púrpura" e o nome "Fenícia* deve ser relacionado com 
o termo gregophoinna, "verme ího-púrp ura". Foi neste tipo de trabalho de tingimento que 
Lídia, a primeira convertida a Cristo da Europa se empregou, "uma vendedora de 
púrpura" (At 16.14). O preparo da púrpura real da época clássica é detalhado em "The 
Magic Lure of Sea Shells", d e P . A . Zahl e V. R. Boswell {Nativnal geographic, 135:401). 

A raiz argmn aparece no u gari tico com o sentido claro de "presente para alguém 
proeminente", mas se tem também o sentido de "púrpuraé uma questão aberta (Rabin). 

Bibliografia: tój&feN, L. B,, Royal purple of Tyre, JNES, 22:104-18. — 
LANDSBEftGEH, R„ Ueber Farben im Sumerisch-Akkadischen, JCS, 21:158-62 — RABIN, 
Chaim Hittíte words in Ilebrew, Orientalta, 32:116-8 V . P H . 

158 i"TIR ( 'ãrâ) tirar, reunir. 

Termos Derivados 

15&I t—R ('ãrí), ('aryêh) leão. 

I5âb " R (Vryâ) manjedoura, berço. 

'ãr i , aryêh. Leão, Estas são duas das sete palavras qite são traduzidas por "leão*1 no 
AT. Não existem diferenças demo ris traveis entre estas duas, Assim 1 Reis 10.19 refere-se 
aos leões { 'ãrãyoh que serviam de decoração perto dos braços do trono de Salomão. Os 
T.LÍ leões que aparecem no versículo seguinte são descritos pelo termo aryâk. 

Deus é comparado a um leão que quebrou os ossos de Exéquias (Tsaías 38,13) e, de 
lasse.-- r-::: ihante, no livro anônimo de Lamentações (Lm 3,10). O Kleâo", porém, pode-

r de leões contra aqueles que perseguem Israel como um leão (Jr 49.19; 



159 m » cm 

50.44). Esta é uma figura de linguagem comum para designar os inimigos de Israel, um 
quadro do orgulho, força e rapina: Jeremias 4,7; 5.G (Nabucodonosor?); Joel 1.6; Naum 
2.11-13[12-141. Contudo, outra vez, Deus pode enviar leões contra os leões: 2 Reis 17.25, 
26, Nos salmos de lamentação, os inimigos do autor são muitas vezes descritos como leões: 
7.2[3]; 10.9; 17.12; 22.13, 21114, 22]. 

No NT Satanàs é descrito como um "leão que ruge" (1 Pe 5.8), mas mesmo ali ele é 
vencido pelo "leão da tribo de Judá™ lAp 5.5). A èníáse aqui não está na ferocidade, mas 
no regozijo. 

Bibliografia: TDOTt v. 1. p. 374^87. — THAT. V. 1, p. 225-8. — GLÜCK, J. J,, "ri and 
íavt [labvy. an etymological çtúdy, ZAW, 81:232-5. — PÜKTÉH, J. R., fíamsonTs riddle: 
Judges XIV 14, 18, JTS, 13:106-9. - ULI,ENT>OT1FF. E .t Contribution of south Se mi Li CS to 
Hebrew, MT, 6:192-3. 

V.P.II. 

159 niH ('rh.) TI. Aceita como raiz de: 
159a ^ " " í j i i ãri êl) Ariel; V t n Ç Cãrfêfy fornalha, 

Estas duas palavras podem ser consideradas juntas. A última é usada em Ezequiel 
43.15, 16. Trata-se de um objeto usado no culto, um forno de altar posto sobre a base do 
altar, tendo também chifres em suas quatro pcntas. Poderia ser também as duas partes 
superiores de um altar em três fileiras. Comparações têm sido feitas entre esta palavTa 
no livro de Ezequiel e a expressão da Inscrição de Mesha, 7*7 dwdht a qual Mesha, rei 
de Moabe. afirmou ter arrastado até diante do deus de sua nação, Gamos Será que foi um 
altar que levou, ou seria uni nome de alguém, "minha luz é meu Deus", ou seria 
outra coisa? É difícil ter certeza, Cf. 2 Samuel 23.20 e 1 Crônicas 11 22. 

Em ambos os versículos de Ezequiel há tanto uma tradição Kethib ("escrita") como 
uma tradição Qere ( Talada'1), A Kethib é 'driêl e a Qere é *ãri ei. 

A palavra "Ariel" ocorre em um oráculo profético em Isaías 29.1, 2, 7. Foi um nome 
dado a Jerusalém. Deus trará a desgraça sobre Ariel (Jerusalém) e a tornará como uni 
Ariel. 

Há pelo menos três possíveis etimologias para a palavra Ariel conforme utilizada em 
Isaías, Uma delas é relacionar o termo com a palavra hebraica 'ãri c 'êls "o leão de 
Deus". A segunda é relacionar o termo com um verbo não utilizado em hebraico, 'ãrâ, 
"queimar", com um T* aformativo, A terceira seria relacionar a palavra com o termo 
acadiano arallâ, o nome dado tanto ao mundo inferior como ao mundo das montanhas. 
Embora a etimologia seja incerta no oráculo de Isaías, o signilicado é claro. Israel se 
tornará, sob o juízo de Deus, um Ariel, um forno de altar, isto é, uma cena de holocausto. 
Não será queimado nenhum animal, mas o proprio Israel será a vítima. Contudo, a 
intervenção divina impedirá a aniquilarão total (29.7). 

Bibliografias Sobre a expressão 'r'l dwdk na Inscrição de Mesha: AND-ERJSON. F. 
L, Moabite syntax, Or, 35:90. — LlPlNSKI, E,, Etymologicaí and exegetical notes on the 
mesh'", Qr, 40:332-4. 

Sobre Ariel: ALBKIGHT , W. F., The Babylonian tempJe tow-er and the altar of burnt 
offering, JBL, 39:137-42. — MAYt H, G., Ephod and Ariel, AJSL, 56:44-69. — FEIGIN, S„ 
The meaning of Ariel, JBLt 39-131-7, 

V . P . H . 
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160 riK Cn ) 

rns (VíríkX Veja • n.° 160e. 

p » ítfr<3«). Veja o n * 166a, 

160 PIS ( ' rz) . Aceita como raia de; 

160a Cerez) cedro, 

160b nní í (,'arzâ) madeiramentos de cedro (somente em Sf 2,14), 

160c mW Cãrüz) firme, forte (somente em Ez 27.24), 

"erez* Cedro. Arvore da família do pinheiro que cresce melhor em regiões altas e secas. 
O Tal mude (Rosh Hashana 23 a), diz que os habitantes da Palestina chamavam dez 
diferentes tipos de arvore de cedro. No entanto, é o cedrus Úbani, o cedro do Líbano, que 
é a árvore mais citada quando se usa a palavra 'erez na Bíblia. 

Não foram somente os israelitas que perceberam o valor de se fazer uso desta 
madeira. Já no reinado de Urnammu - por volta de 2000 a.C. - os antigos reis da 
Mesopotàmia chegavam à região com o propósito de exportar o cedro do Líbano para a 
[.erra natal deles, O Líbano é chamado, em um texto de Naram-sin, de "a montanha do 
cedro' (ANET, p. 268), Na literatura egípcia, Wenamom, oficia! do Templo de Amom em 
Carnac, é enviado a Biblos para buscar cedros do Líbano para se construir uma grande 
barca cerimonial do deus Amom-Re. Isto aconteceu no período do último reinado, perto 
do fim da vigésima dinastia. Na poesia cananéia do segundo milênio a.C., quando um 
palácio de Baal estava para ser construído, os construtores foram "ao Líbano e às suas 
madeiras, ao Shirion e aos seus cedros mais escolhidos" (f.lbnn ufeh lèryn mhmd arzh) 
UT, 16: Texto 51: VI: 20-1). 

O tamanho médio de tais cedros é de cerca de 28 m, embora alguns tenham 
alcançado mais de 33 m. A circunferência do tronco pode chegar a medir 12 m. Não é raro 
acontecer que o diâmetro do alcance horizontal dos ramos da árvore seja equivalente à 
sua altura. Também e comum que esta árvore espalhe suas raízes entre rochas, 
conseguindo assim uma base bem segura, 

O cedro do Líbano é usado principalmente em construções na Eiíblia. Um éleo especial 
do cedro impede-lhe a destruição pelo apodreci Enento ou por insetos . Tal cedro foi utilizado 
na parte interna do Templo (1 Rs 6.l5t18); na parte externa também (1 Rs 7.12); no altar 
do incenso (1 Rs 6.20). Um tipo de madeira semelhante foi utilizado no segundo templo 
(Ed 3.7; Ct 1.17[?]), Além de ser usado em construções, o cedro também era útil na 
confecção de mastros de navio (Ez 27.5) e em ritos religiosos (Lv 14 4 49 51 52" Nm 
19.6). 

É perfeitamente natural que esta árvore alta, bem enraizada, fosse utilizada como 
metáfora para descrever o caráter moral de uma pessoa ou de uma nação. Pode ser usada 
em sentido positivo ou negativo. Baíaão descreve Israel como um "cedro ao lado de águas* 
(Nm 24,6), A nação tanto tem segurança como prosperidade. O efeito oposto pode ser 
encontrado na metáfora de Jeremias 22,23. Jeoaquim supunha que o seu "ninho entre os 
cedroiT o tornasse inatingível e imune ao juízo. Israel, pela graça de Deus, tem crescido, 
tanto quanto os ramos de um cedro (SI 80,10[11]). Outros "cedros" fortes, porém, 
floresceram per meio de violência, e não pela boa graça divina (Is 2.13; Ez 31.3; Zc 11.1, 
£). Tais cedros, tio fortes quanto possam ser, precisam ser tombados pelo poder de Deus 
(Jr 22,7; SI 29,5). 
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161 i r n ^ ( a r a h ) 

Bibliografia: H A U P T , Paul, Ileb. arz, Cedar, Àes, iriM, balsamic juice, JAÚS, 
22-3. —- SHE5ELL-COOPER, J, E., Cedar, ZPKB. 

V.P.H. 

- " S ('(irn/i.) uiíynr, m«/ifer-fse ticojnp£ui/i«ífo tfe. 

Termos Derivados 

16la ii~níí {'õrah) caminho, perecia, 

161b ('druhâ) re feição, porção (de com ida), 

161c n n i » ( 'õrhâ) caravana. 

O verbo é usado cinco vezes no AT, Jó é acusado do "permanecer em companhia" dos 
obreiros da iniqüidade (34.81, Normalmente, o sentido é "viajante", alguém que está de 
mudança (Jz 19.17; 2 Sm 12,4; Jr 14.8, onde o termo é aplicado a Deus; Jr 9.2(1]). 

'õrah. Caminho, vereda. Embora a palavra apareça 58 vezes no AT, 45 delas estão 
limitadas a três livros: Provérbios, 19 vezes; Síilmos, 15 vezes, e Jó, 11 vezes, 'õrah é 
usado muito freqüentemente de modo figurado, descrevendo o caminho da vida ou da 
morte. Muitas veaes o termo é paralelo ã palavra derek, tendo O sentido de "caminho, 
estilo de vida". aEnsina-me, Senhor, o teu caminho (derek) e guia-me por vereda ('õrah.) 
plana {?)". *Não entres na vereda {'õrah) dos perversos, nem sigas pelo caminho (derek) 
dos maus'1 (Pv 4.14; cf. SI 139.3; Pv 2.8; 12.28; Jó 618; Is 30,11). 

O contraste existente é entre o caminho do pecado (ou da morte) c o caminho da 
obediência {ou da vida). Estas são as únicas opções disponíveis ao homem. O homem faz 
sua própria escolha mas não pode escolher suas próprias conseqüências. O caminho de 
vida (SI 16.11; Pv 2.19; 5-6; 10,17; 15.24) corresponde ã vereda da integridade (SI 27,11), 
à vereda da retidão (Pv 2.13), à vereda da justiça (Pv 2.8; 17.23; Is 26.8; 40.14), ã vereda 
do juízo (Pv 8.20). Por outro lado, a pessoa deve-se desviar da vi^reda do mal (SI 119,101), 
pois trata-se de um falso caminho (SI 119.104, 128). 

Seguir a vereda da verdade e da vida é seguir a própria vereda de Deus (SI 25.4,10; 
44.18119J; 119115, onde a palavra é um sinônimo da Torah divina; Ts 2,3). 

O caminho que alguém escolhe determina o seu próprio destino. Existe algo chamado 
"caminho" sem retorno (Jó 16.22}. IStldade fala das 'Veredas (ou destino)" dc todos os que 
se esquecem de Deus (Jó 8.13). É interessante notar que a IJCX traduz 'õrah aqui como 
tu eschata, "o fim". Provérbios 1.19 ("tal é a sorte de todo ganancioso") indica que as 
conseqüências do mal comportamento sáo intrínsecas a tal ação e não impostas como 
castigo. Portanto, a Bíblia pode dizer que o caminho (derek) do transgressor é difícil. 

Quando Jesus contrasta os dois caminhos, as duas portas e os dois destinos no 
Sermão do Monte (Mt 7,13, 14), ele está repetindo basicamente o conceito de õrah e 
derek, conforme ensinado na literatura sapiencial hebraica, Quando nosso Senhor se 
refere a si mesmo como "o caminho, e a verdade e a vida" está dizendo que ele, Jesus, é 
o caminho para u verdade a respeito da vida, Ele nüo é a resposta. Isto seria simplificar 
demais a questão. Ele é o caminho que leva à resposta. Somente depois que se dá alguns 
passos no caminho descobre-se que Jesus é a verdade a respeito da vida. A literatura 
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162 ('ãrak) 

sapiendal também nos desafia a andar no caminho certo, o caminho de vidaT o caminho 
que leva à vida. 

162a fp f c t ( 'orek) comprimento. 

162b i"7]-!^ ( 'ãrêk) comprido. 

162c f7] -1^ Cãrõh) comprido, 

162d n ^ n » £'ãrtikâ) cura, 

O verba é u^ado apenas três vezes no qai: Gênesis 26 .8; Ezequiel 12.22; 31.5. As 31 
ocorrências restantes estão no hifil. tendo o sentido de "prolongar", Como veremos, o verbo 
é encontrado mais freqüentemente em Deuteronòmio U1 vezes), principalmente nu 
fórmula: "para que te vá bem e se prolonguem os teus dias sobre a terra", 

Não se pode negar que Deus teve a mtensáo de dar às suas criaturas, entre outras 
bênçãos, a bênçáo de uma vida longa. Mortes prematuras são exceção na Bíblia, 'ãrak 
é usado pela primeira vez no contexto de vida longa no quinto mandamento: "honra a teu 
pai e a tua mãe (cuidado dos idosos?) para que se prolonguem os teus dias sobre a terra 
que o SBSHOR teu Deus te dã; (Éx 20-12), 

E em Deuteronòmio que se encontra o uso mais freqüente da frase: "para que se 
prolonguem os teus dias" (Dt 4,26, 40; 5.33[3UJ; 6.2; 11,9; 17.20; 22.7; 25,15; 30.18 e 
32,47). Em cada caso a promessa é dada em função de um elemento moral. Somente se 
Israel guardar as leis e os mandamentos de Deus {Dt 4.40) haverá segurança garantida 
em sua terra, 

E importante saber que a longevidade por si mesma não é algo sagrado. Os 
antedlluvíuiios (Gn 5) foram maus o suficiente no século I de suas vidas, piores nos 
séculos ir e m de suas vidas, e, nos séculos VUI e IX, eles se tornaram tão 
irremediavelmente incorri gíveis que Deus teve de purificar a terra Muitos anos não 
produziram o arrependimento, mas apenas dureza de coração. 

Os obituários dos patriarcas revelam a mesma coisa. No fim da vida de Abraão (175 
anos), é dito que "ele morreu em ditosa velhice, avançado em anos" (Gn 25,7, 8), Quase 
o mesmo è dito a respeito de Iaaque, que viveu 180 anos (Gn 35.28, 29). No entanto, Jaco, 
em contraste, afirma que sua vida (130 anos) consistiu de apenas poucos anos infelizes 
(Gn 47.S, 9) Esta pode ser a maneira de a Bíblia dizer que o dom da vida é mais 
importante do que a duração da mesma. Não vale muito o tanto que se vive, mas sim 
quáo bem se vive. 

V.P,H. 

- I K cm), rrníü ( ^ A ) . V e j a o n." 15Sa,b. 

% ^ ( t f r i m Veja o n.u 159a. 

.T1K ('uryâl Veja o n.D I58h-

162 (Vir«A) aUmgar. 

Termos Derivados 
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163 EHS$ ( 'ãrãm) 

'õreiL Comprimento. Aparece quase sempre como medida de algo construído, como no 
caso da arca (Gn 6.15), do tabernáculo ou de parte deste, ou ainda de uma cidade. Neste 
último exemplo pode-se lembrar da visão de Zacarias de um homem que sai para. medir 
o "comprimento" e a largura de Jerusalém prestes a ser reconstruída (Zc 2.2[6)). Um anjo 
chama o homem de volta, pois Deus tornará Jerusalém maior do que poderia fazê-lo o ser 
humano, Ela será uma cidade sem muros. O substantivo também é usado com freqüência 
com a palavra ^dia(s)", para exprimir uni longo período: Salmos 21.4(5]; 91.16; Provérbios 
3*2,16; Deuteronômio 30,20. O "comprimento de dias" pode significar, em alguns 
contextos, o período eterno pós-vi da, conforme Dahood (Si 23.6; 91.16; Is 53,10 ,yã'ãrtk). 

'ãrêk. Comprido, O termo aparece somente no construto 'erek, e nunca no absoluto. 
É utilizado 15 vezes no AT. Ocorre dez veaes com relação a Deus, quatro vezes com relação 
ao homem (Pv 14.29; 15-18; 16-32; Ec 7.8) e apenas uma vez com referência à 
envergadura das asas de uma ave (Ez 17.3). 

Quando aplicado com referência a Deus ou ao homem, o termo é mais 
freqüentemente usado no construí o junto com a palavra 1appayim., sendo traduzido por 
"longanimidade, tardio em irar-sc". Quando a Bfhlia diz que Deus é longânimo, diz 
literalmente que "Deus tem ira adiada™ (Êx 34.6; Nm 14.18; Si 86.15, etc.). Quando ele se 
irat adia o castigo. Pode muito bem ser questionado se, na língua da época as expressões 
idiomáticas já não tinham perdido a força de suas associações eti mo lógicas e se as 
expressões não tinham meramente o sentido de longanimidade e ficar irado. Quando Deus 
tem compaixão a sua ira fica adiada, tanto assim que, na verdade, demoraria eternamente 
para que ela se cumprisse completamente, 

'ãrõk. Comprido, prolongado. Termo usado apenas três vezes. "Durou "muito tempo' 
a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi" (2 Sm 3.1; compare Jr 29,28 e Jó 11.9) 

V.P.H 

163 CHK (Jdrãm) Arã, Síria. 

As origens do povo conhecido como ara meu está envolta em mistério, ainda que o 
ponto de vista mais comum seja o de que eles eram um grupo de semitas ocidentais, tribos 
de língua aramaica que chegaram ao Crescente Fértil por volta de 1500 a 1250 a C- A 
região de origem deles foi provavelmente o deserto sirio-árabe. 

Foi somente muito tempo depois, porém, por volta da última metade do século X a.C, 
para ser mais especifico, que os arameus atingiram o ápice de seu domínio político na Alta 
Mesopotãmia (noroeste). O ápice do poder ara meu na Síria é alcançado por volta do século 
IX a C , encontrando correspondência e inter-relacionamento com os pri mordi os da 
monarquia dividida em Israel, 

Tanto bíblica quanto geograficamente, Arã está associada com a Alta Mesopotãmia 
do Período Patriarcal, Abraão é irmão de Naore avô de Arã (Gn 22,20, 21), Tanto lsaque 
(Gn 25,20) como Jacó íGn 28.5) casaram-se com esposas araméias. O próprio Jacó é 
descrito como um "arameu estrangeiro" (Dt 26.5), Finalmente, deve-se observar a 
extraordinária referência de Amos 9-7, Ali é relatado que Deus não somente trouxe os 
israelitas du Egito (sul) como também os filisteus de Ca flor (o ocidente) e os arameus de 
Quir (nordeste, Elfio?X Uma vez mais, pode-se encontrar a afirmação das Escrituras de 
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164 ET.FC { 'rm) 

que é Deus quem controla as migrações e o destino do todas as nações. 
Depois destas três gerações de patriarcas não há mais referências 11a Bíblia até a 

época de Saul, um intervalo de pelo menos 500 anos. Os israelitas tiveram seu primeiro 
Contato hostil com os arameus perto do Final do século XT a,C., durante o reinado de Saul 
Cl Sm 14.47, retts) de Zobá), o empreendimento atingiu até onde hoje está a Síria 
(Damasco). Esta batalha seria um evento precursor fatal daquilo que ocorreria entre estes 
dois povos, Embora Davi tenha sido bem-sucedi d o em subjugar os arameus (2 Sm 8,3; 
10.6-19), eles reconquistaram sua autonomia uma geraçSo após o reinado de Rezom, 
durante o período de declínio de Salomão (1 Rs 11.23-25). Pela segunda vez, Deus suscitou 
ÍX Rezom como um "satã" (adversário; contra Salomão (1 Rs 11.23). 

Asa, o terceiro rei de Judã, foi o primeiro a procurar o apoio destes arameus contra 
Baasa, rei de Israel (1 Rs 11.16-22). Parece que Asa nunca percebeu a anomalia da 
situação: fiéis em disputa apelando a infiéis a fim de receber apoio militar. Tal política 
de aliança com estrangeiros perturbaria os profetas intensamente. 

A luta constante entre os arameus e os israelitas do reino do norte começa realmente 
durante o reinado de Acabe (874-S53, 1 Rs 20, 22), Neste ultimo casof Acabe é impelido 
a agir pelos 400 profetas rie Baal. Em oposição a estes mercenários religiosos o profeta 
de número "40F, Mi cai as, clamou para que não houvesse tal envolvimento mas foi 
ignorado por Acabe. Tais desentendimentos entre estes dois povos tão próximos, só 
interrompidos pela ameaça comum a ambos postulada pelos assírios, durariam mais de 
100 anos, até a época de Jeroboâo li (783-743 a.CL 2 Rs 14.25, 28). 

Não é coincidência o fato de que os profetas literários surjam-ne exatamente depois 
desta guerra de um século de duração, uma guerra que produziu no mínimo uma 
sociedade profundamente dividida em Israel entre as massas populares empobrecidas e 
alguns fjoucos ricos. Fol a esta divisão, Ct>m toda a corrupção social que a acompanhou 
que os primeiros profetas se dirigiram. A guerra e as suas conseqüências haviam criado 
mais problemas do que soluções. 

Bibliografia: DUPONT-SÔMMKR, A.f fíur les debuts de PHistoire Arameenne, Supp 
VT, 1:40-9. — GIBSON , Jr C. L., Light from Mari on the patriarchs, JSS, 7:44-62 — , 
Observations or some important ethnic terms in the Pentateuch, JNES, 2 0 : 2 1 7 - 3 8 . — 

KITOHEK, K . A., NBD, p. 55 -9 . — MÀLÀMAT, A., In: Peoptes of Old Testament times, ed. K. 
A. Kitchen, Oxford, Clarendon, 1973 , p, 134*55 . — M AZAR , Benjamin, The Aramean 
empiro and its relations with Israel, BA, 2 5 : 9 3 - 1 2 0 . — T A D M O » , HR , The southcrn border 
of Aram, Israel Exploration Journal, 12 :114 -22 . — UNCER, M. F., Israel and the Arameans 
of Damascus, James Clark, 1957-

V.P.H-

164 Hnft ( 'rm). Aceita como raiz de: 

164a t f í 'armòn) cidadela, paláeio. 

Este substantivo é muitas vezes traduzido por "palácio". Em Provérbios 18.19 a 
tradução é "castelo' O termo descreve uma habitação fortificada, normalmente parte das 
dependências reais. Spèiser relacionou o termo hebraico 'armòn corn a raiz assíria ramü 
que significa principalmente "estabelecer morada, habitar". 

Das 32 ocorrências de 'armòn, 22 delas encontram-se nos livros proféticos, sendo 
que 11 estão em Amó? : 1 4, 7,10, 12; 14, etc.). Em cada uma delas, a idéia essencial é que 
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Deus queimará "os palácios" de certo indivíduo ou nação tio juízo divino. Pode ser o caso 
do arameu Ben-Hadade (Am 1.3); da cidade filistéia de Gaza (Am 1.7); da cidade femcia 
de Tiro (1.10); de Edom (Am 1.12); de Amum (1.14). Nâo se pode ocultar a imagem de u ma 
guerra santa em tais passagens. Por causa de sua arrogância, a nação será privada de um 
ou mais de seus edifícios mais imponentes. 

Contudo, Deus não garante que seu próprio povo estará imune a tal juízo. As 
cidadelas de Jerusalém também serão queimadas (Am 2.5; cf. Os 8.14), Israel sofrerá a 
mesma sorte (Am 3.11)r Deus até mesmo odeia as suas cidadelas (Am 6.8), porque elas 
estão cheias de violência e extorção (Am 3.10; cf Lm 2,5/7; Jr 17.27). O juízo divino não 
poupará a casa de Deus; na verdade ele começará por ela. 

Bibliografia: SPEISER, E. A., The etymology of "ArmonT, JQK, 14:329. 
V.P.H, 

165 p R ( "r/i} I* Aceita como rai/ de: 
165a ] jfc {'oren) cedro (apenas em Is 44.14.) 

166 p K ('rn.) I I . Ace i ta como ra i z de: 

166a ( 'ãrôri) arca, caixão, baú. 

A LXx traduz por kibotos; a Vulgata, por arca. Este é um substantivo masculino que 
ocorre 193 vezes no AT. Aceita-se que seja derivado da raiz 'rn. 

O substantivo designa uma caixa usada para diversos propósitos. Os restos mortais 
de José foram colocados em um caixão no Egito para o seu futuro sepultamento na 
Palestina (Gn 50,26). Muito dinheiro para o reparo do templo foi recolhido em uma caixa 
(2 Rs 12.10, 11; 2 Cr 24.8, 10, 11). 

'ãrôn ê mais freqüentemente usado para se referir à arca da aliança. A embarcação 
de Noé, chamada dc "arca" na Bíblía em português, aparece como têbâ no hebraico e não 
como 'ãron. Conforme é descrito em Êxodo, Bezalel fez a arca de madeira de acácia. 
I lavia argolas de ouro nos cantos da arca, por meio das quais foram colocadas varas para 
que pudessem carregá-la (Ex 25,10-21; 37,1-9). Quanto ao tamanho, a arca tinha as 
medidas de 2,5 X 1,5 x 1,5 côvados, sendo revestida de ouro por fora e por dentro (Èx 
25.11}, Sobre ela estava o propiciatório (ka.ppõret) e os querubins com suas asas abertas. 
A arca continha as tábuas da lei, feitas de pedra (Dt 10.1-5; ftx 40.20), uma porção de 
maná e a vara de Aráo que floresceu (Hb 9 4). O Documento de Damasco, cujos 
fragmentos foram eneontrad os cm Qumran, traz a tradiç&o peculiar de que um cópia da 
Lei estava na arca e ela foi selada, O que explicaria porque Davi não a tinha lidor ( c D 
C, 5, 3). A arca foi colocada no lugar santíssimo do tabernãculo, 

No deserto a arca foi carregada pelos 1 evitas (Dt 10.H) na frente do povo em marcha. 
Uma fórmula litúrgica era recitada quando ela era transportada (Nm 10.35, 36). A arca 
teve especial relevância na travessia do Jordão (Js 3 e 4) e na tomada de Jerico (Js 6 e 
7), Ficou em Gilgal (Js 7.6), Siquém (Js 8,33), Betei (Jz 20.27, 28) e posteriormente em 
Siló (1 Sm 8.33). Foi levadít para a batalha contra os filisteus em Afeque. Eles a levaram 
(1 Sm 4-3-l i ) , mas ela trouxe pragas às cidades li lis teias (1 Sm 6,3, 4). Foi devolvida a 
Israel e por 20 anos permaneceu na casa de Abinadabe cm Quiriate-Jearim. Finalmente 
Davi a trouxe para Jerusalém (1 Sm 7.11 2; 2 Sm 6.1 e ss.; SI 132.1-8), Ao ajudar a 
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transportar a arca, Uzá caiu morto por tê-la tocado (2 Sm 6,6-l1)r Após tal incidente, ela 
permaneceu três meses na casa de Obede-Ednm Mais tarde, a arca foi Iovada em uma 
expedição militar contra os amonitas (tom base na interpretação de ü Sm 11.11), mas 
permaneceu em Jerusalém na rebelião de Absalão (2 Sm 15.24 e ss.)r Salomão colocou-a 
no Santo dos Santos do templo (1 Rs 8). O destino último da arca e um mistério. Jeremias 
3.16-17 pode dar a entender a sua existência até a época de Nabucodonosor, líla foi 
assunto de uma lenda judaica posterior (2 Mc 2.4 e ss.; T. Sota, 13,1; The liues of the 
prophets, ed, Torrey, v. 1. p. 36). Não havia nenhuma arca nem no templo de Zorobabel 
nem no de Herodes (cf JOSEFO, IVurs, 5.5,5). 

Quase sempre chamada de "a arca11 (hã- 'ãrôn)y è também "a arca do SENHOR" (Js 
4.11, etc.) e "a arca de Deus" (1 Sm 3.3, etc.). E chamada "a arca do Deus de Israel" pelos 
fdisteus (1 Sm 5,2-11, etc.). A arca é mais freqüentemente conhecida por rfa arca da 
aliança" C'ãrôn habb*rit, Nm 10.33, etc.] 184 vezes), "a arca do testemunho" ['ãrôn. hã-
'êdut, ftx 25-22, e.tc.\ 13 vezes); "a arca da tua fortaleza" (SI 132.8) e uma vez "a arca 
santa" ( 'ãrôn haqqõd.esh', 2 Cr 35.3), 

A escola de Wellhausen relaciona a descrição da arca com o documento P e a 
considera Conseqüentemente de um período posterior. Os esforços de fazer da arca o trono 
vazio de Deus não está baseado em provas bíblicas concretas. Sendo em primeiro lugar 
um receptãculo das tábuas de pedra, a arca era sinal, visível da presença de Deus no 
santuário. Apesar disso, ela foi também levada para a batalha (Js 6.11), Como símbolo 
poderoso da presença divina, a arca tinha de ser Lratada com o devido respeito. A 
calamidade atingiu os filisteus, os homens de Rete-Semes, e também a Uzá, que fracassou 
na hora de mostrar a devida reverência por ela, 

Bibliografia.: Al, p. 297ff. — DAVIES , G. Henton, The ARK of the eovenant, LDBT v. 1, 
p, 222-6, — GUTMÀ.VN, J., The hístorv of the ark, ZAW, 83:22-30. — HARAK, M., The ark 
and Lhecherubim: their signífícanoe in Riblical ritual, Israel Exploro ti on Journal, 9:30-8, 
89-94. — , The disappearance of Lhe ark, Israel Exptoration Journal, 13:46-58. — 
MORGENSTEUN, Julian, The ark, the ephod, and the tent, HUCA, 17:153-265; 18:1-52. — 
RiOHAKDSON, W S , p. 174. - TUR-SENAI , N. H., The ark of God at Beth Shemesh CISam 
6) and Peres Uzza (II Sam 6; I Chron 13), V7\ 1:275-8G. — WOUDSTRA, Marten H., The ark 
of the etívewímf from conquest to kingship, Presbyterian and Reforme d, 1065. --- TDOT, v, 
1, p 363-73. 

J.P,L* 

n m » ( arnebet). Veja o n,ü 123a. 

167 ^"ÍS; {'ereís) terra, cidade(-estado), mundo (inferior). 

De acordo com KB (p. 37), esta palavra aparece aproximadamente 2 400 vezes no AT. 
Mais especificamente, TH AT, p. 229, observa que 'erete é o quarto substantivo mais usado 
no AT, aparecendo 2 504 vezes no hebraico e 22 vezes no aramaico. 

Os dois principais sentidoa da palavra são, de longe, os mais importantes. Isso quer 
dizer que 'erels designa "a terra" a) no sentido cosmo lógico ou b) no sentido de uma 
designação territorial específica, principalmente com referência á terra de Israel. 

Quanto ao primeiro sentido, somos informados a princípio (Gn 1,9-23) que Deus criou 
a terra no terceiro dia. Tudo aqui é feito pelo fiat divino. A terra nâo é produto de uma 
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substância primordial, como no caso do Enuma Elish babilònico, onde a terra é formada 
a partir do cadáver do deus Ti ama te caído e morto, Trata-se de uma esfera que está 
Lotai mente sob o controle da soberania divina. A terra é do Senhor (SI 24.1). Ele é o seu 
rei S! 4T.2[3j) e o seu senhor (SI 97.5). Como tal, o mundo é bom, c não deve ser descrito 
ramo inr.rin secam ente mal, como obra da demiurgo, Nem mesmo um mínimo sinal de 
"mentalidade escapista" é encontrado tio AT. Aquele que lê as Escrituras não pode deixar 
DE notar quão relativamente silencioso o AT se mostra com respeito À vida futura ou a 
outro mundo. Em contraste com isto, este á um tema dominante em outras literaturas do 
antigo Oriente Próximo. Será que esta é uma d EIS maneiras de a fiíblia enfatizar que a 
terra, o aqui e o agora são bons? 

Pelo fato de a terra pertencer ao SENHOR, ela deve satisfação a ele, Como o pecado 
aumentou muito, Deus decidiu destruir a terra (Gn 9.11). Contudo, no final das contas, 
o nosso I3eus justo não tem prazer no simples juízo, porque isto apenas destrói o ímpio. 
É o oposto de criar. A última palavra a respeito da justiça nâo é nem "des-criar* nem 
voltar atrás no tempo. É a justiça redentora que é a justiça final- Esta é a razão por que 
temos a aliança do arco-íris, A intenção de Deus é estabelecer um novo céu e uma nova 
terra (Is 65.17; 66.22; Ap 21.1). 

O segundo uso principal de 'ereís é designar um território particular Aqui a3 
referências á Palestina são de significado especial. As fronteiras desta nova terra, 
prometida a Abraão e à sua semente, são pela primeira vez mencionadas em Gênesis 
15.18- É interessante notar que esta promessa sò foi cumprida geograficamente duas 
vezes, por pouco tempo durante a época de Davi, e em uma segunda ocasião na época dos 
hasmoneus, no período intertestamentário 

Esta terra pertence ao SENHOR, como também todo o mundo, E sua herança (1 Sm 
26.19). A terra é santa somente porque o Deus de santidade deu-a ao seu povo. Não há 
nada intrinsecamente sacrossanto com relação a esta terra mais do que há com respeito 
a Jerusalém ou ao templo. Se Deus se ausenta, a santidade também se vai. 

0 mundo da Bíblia é dividido cm duas partes: Israel e as nações Um é puro, o outro 
é impuro. Embora Deus governe todos os lugares, a área de sua santidade e auto-
revelação está limitada às fronteiras da terra de Israel, Nas terras estrangeiras o povo 
nem mesmo era capaz de adorar ao SENHOR (SI 137), Isto é ilustrado no livro de Jonas. 
Embora seja dito pelo próprio profeta que o Senhor dos céus governa o mar e a terra seca 
(1,9), ele tenta fugir da presença de Deus (1,3,10). Isso somente pode significar que Jonas 
tenta fugir da região onde se dã a revelação divina. Aqui ele espera que a mão de Deus 
não pesará sobre ele. Não é estranho então que as mensagens do profeta aos que estão 
no exílio ressoem com esta chamada: Deus trará o sou povo de volta para a terra. O 
sentido "mundo inferior" (não encontrado no BDB) é duvidoso e parece depender da 
comparação do uso de alguns versículos dos salmos com conceitos semelhantes da 
literatura pagã. 

Bibtingrafia: erets como mundo inferior: CROSS , F . & F R E E D M A N , D . , JNES, 1 4 : 2 4 7 -

8. — DÁHOOD, M., Bib, 40:164-6 e outros trechos. — I I O L L A D A Y , W R L . , VT, 19:123-4. 
'erets como cidade-esiado: DAHOOD , M., Bib 44:297-8. — , Supp VT 16 46-7. — , 

Bib 50:337. — WATSON, W. E. G B i b 53:92-3. — BARR , JSS, 20:149-64 — D E G U Ü L I E L M G , 

Antonine, The fertílity of the land in the messianic prophecies, CBQ, 19:306-11. — 
DELCOB , M,T Les attaches litteraires, Vorigine et la significatlon de Texpression Biblique 
Trendre a temoin le ciei et la terre™, VT, 16:8-25 — HENREY , K H., Land tenure in the 
Old Testament, PEQ 86:5-15 — MILLER, Patrick, D,, The gift of God, Interp., 23:451-65. 
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— UNGF,R, Merrill F., The Old Testament reveíaüon of Lhe cneation of angels and the 
earth, ns, 114:206-12. — WH1TCOMB, John C., The creatiori of the heavens and the earth, 
Grace Journal, 6:26-32. — TDOT, v. 1, p. 388-404 — TH AT, v. l t p. 228-35, 

V.P.II. 

168 l ( arar) amaldiçoar. 

Termo Derivado 

168a iTWQ (m' erâ) maldição. (Usado cineo vezes: Dt 28.26; Pv 3-33; 28 27; 
Ml 2.2; 3.9,) 

É fato digno de nota que há muitas palavras hebraicas geralmente traduzidas por 
"amaldiçoar*. A lista inclui pelo menos seis: ãror, galai, "ãlâ, qãbab, nãqab e zã'am. 
Agrupá-las todas sob o equivalente geral em português "amaldiçoar" é traduzi-las de modo 
muito superficial. A distinção entre cada uma foi exaustivamente desenvolvida em uma 
monografia de Brichto (veja a bibliografia). 

O verbo arar ocorre 63 vezes no AT, na maioria das quais aparece no qal (54), No 
qal a forma mais comum, de longe, é o particípio passivo ('ãrür e suas formas relativas), 
Esta forma é usada 40 vezes (Dt 27.15 e ss e 28.16 e ss, somam um total de dezoito 
delas), O verbo também é usado 12 vezes como antônimo de bãrak, "abençoar" ÍGn 9,25, 
26; 12.3; 27.29; etc.l 

Com base no acadiann arãru, "capturar, prender", e no substantivo irritu,t 
"armadilha, funda" Brichto, seguindo Speiser, apresenta a interpretação de que o 
hebraico 'àrar significa "prender (por encantamento), cercar com obstáculos, deixar sem 
forças para resistir11. Assim, a maldição original de Gênesis 3.14,17, "maldito és mais do 
que todos os animais" e "maldita é a terra por tua causa", tem o sentido de "você está 
banido (ou anatematizado) de todos os outros animais" e "condenado esta o solo (MJ., a 
fertilidade destinada aos homens está banida) por sua culpa". Semelhantemente, a 
palavra de Deus dirigida a Caim, "maldito és tu desde a terra", quer dizer que Caim está 
banido do solo, ou mais especificamente, ele está banido de usufruir de sua produtividade. 
(Cf. também Js 9.23; Jz 21.18; 1 Sm 26.19; 2 Rs 9.34 impedido de ter um sepul Lamento 
adequado; Ml 2.2). Alguém pode lembrar-se da passagem onde o rei Balaque de Moahe 
paga a Balaão para que ""amaldiçoe" os israelitas íNm 22.6 e ss). O rei deseja que o 
mágico diga alguma palavra ou recite algum encantamento que venha a "imobilizar" os 
israelitas, dando ao rei de Moabe a oportunidade necessária para derrotar o seu 
adversário numericamente superior. Naturalmente isto não tinha efeito automático. 
Conforme Kaufmann, "a idéia israelita separava as atividades mágicas do poder autônomo 
- metadivmo que possuíam e os fazia servir de veículo para a manifestação da vontade 
de Deus KATJFMANN, Y., ReUgion of Israel, p. 84). 

Deve ser observado que a maioria dos dizeres de "maldição" com "arar encontra-se 
em uma das categorias gerais: 1) declaração de punição (Gn 3.14, 17); 2) proferir de 
ameaças -Jr 11.3 17 5 Ml 1.14), 3) proclamação de leis (Dt 27.15-26; 28.16-19). É 
interessante notar jue das estas maldições proferidas são um reflexo da violação do 
rei acionamento com Deus por parte de alguém. Como exemplo temos Deuteronômio 27.15-
J6 idolatria v 15 . desrespeito pelos pais (v, 16), o enganar ao próximo (w . 17, 24), 
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a manipulação dos desfavorecidos ( w . 16, 19), as aberrações sexuais (w , 20, 21, 22, 23), 
o suborno (v. 5) e o deixar de observar a lei dc Deus (v, 26). Todos estes casos trazem a 
condenação da maldição. 

Que tais fórmulas existiram por todo o mundo antigo ninguém nega. Mas a diferença 
entre elas e as do AT são adequadamente ilustradas nesta citação de Fensham: "A 
execução mágica e mecânica da maldição Í...1 aparece em tremendo contraste com a 
abordagem egoteológica dos escritos proféticos fcj o ego do Senhor è o elemento central 
da ameaça, a execução e a punição de uma maldição. [...] As maldíçües do antigo Oriente 
Próximo, que aparecem fora do AT, são dirigidas contra a transgressão da propriedade 
privada [,„] mas a obrigação ético-moral relacionada com o dever que se tem perante Deus 
de amar ao próximo não é sequer mencionada" (p. 173-4). 

Bibliografia: BLANK, Sheldon H., The curse, blasphemy, the spell, and the oath 
HUCA, 23:73-95, - BRICHTO, H. C , 77*? problem of "curse" in the Ilcbrew Bible, JBL, 
Monograph Series, v. 13, 1963- — FENSHAM, F. C., Common trends in curses of Near 
Eastern treaties and Kudumi-inscriptions compared with the maledlctions of Amos and 
Isaiah, ZAM, 75:155-75. — GERSTENBBRGEK, Erhard, The woe oracles of the prophets, JBL, 
31:249-63 — GERVIRTZ, Stanley, West-semitic curses and the problem of the origins of 
the Hebrew Iaw, VTT 11:137-58. — LEHMAN, ManfredR, Bíblical oaths, ZAW, 81:74-92 — 
KIOHAKDSONH TWB, p. 58. — SCHAHBEHT, J., "Fluchen" und "Segnen" im Alten Testament, 
Bib, 39 5-8. — SFEKEK, E, A., An angelic "Curse": Exodus 14:20, JAOS, 80:198-200. — 
TDOT, v. 1, p. 405-18. — THAT, v. 1, p. 236-40. 

V.P.II. 

169 j^K ( 'ãrõrat) Ara rate, Famoso nome do monte onde parou a arca de Noé. 

Nas Escrituras o termo Ararale refere-se tanto a uma terra como a um monte. É-nos 
dito em 2 Reis 19.37 e em Isaías 37.33 que os filhos do rei assírio Senaqueribe fugiram 
para esta terra (no acadíano, Urartu) depois de ter assassinado a seu pai. Urartu era uma 
nação importante que ficava ao redor do Lago Van, na Armênia, listaria hoje dividida 
entre a Turq uia, a antiga União Soviética, o Irã e o Iraque. Seu período de relevância e 
poder foi desde n século Di a.C, até a sua destruição no século seguinte pelo assírio 
Ti gl ate-Pile ser 111. Em 612 i C , a nação caiu nas mãos dos medos, cf. Jeremias 51.27. 

Uma leitura cuidadosa de Gênesis 8.4 mostra que a Bíblia não afirma que a arca 
parou no "monte Ararate". O que o texto diz é que a arca parou nas "montanhas (hãrê) 
de Ara rate". Por essa razão a M traduz Gênesis 8.4 por "uma montanha no Ara rate". 
Nesse conjunto de montanhas a que é atualmente chamada monte Ararate é de fato a 
mais imponente, chegando a 5 200 m acima do nível do mar. Depois de reunir as provas 
históricas e textuais antigas, C assisto conclui: "Nenhuma das identificações do Ara rate 
bíblico com uma montanha específica tem alguma base no texto bíblico, pois a expressão 
nas montanhas de Ararate, corretamente interpretada, apenas tem o sentido dc uma 
determinada montanha na terra de Ararate" (p. 105). 

O debate ainda continua entre os "arcólogos" a respeito de haver ou não uma arca 
ou algu ma coisa no alto do atual monte Ararate. Hã aqueles que sao esperançosos e 
otimistas (Montgmery, Morris) e também os que nâo estão convencidos de nada e sâo até 
mesmo céticos (Stiebing). O ultimo ponto de vista afirma que a história do dilúvio é uma 
adaptação de uma história correlata babilônica, a Epopéia de Gilgamesh, na qual se fala 
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da barca de Utnapishti que "no Monte Nitsir a embarcação parou (ou Monte Nitsir 
segurou bem a embarcação), não permitindo movimento algum". Naturalmente, não é 
necessário ser cético, como Stiebing, para ter reservas a respeito rfo que está sendo 
encontrado no monte Arar ate. Se o matéria J achado mostrar-se como restos da arca, 
teremos uma confirmação maravilhosa do acontecimento; caso isto não aconteça, a 
história de Gênesis ainda permanece de pé. 

Bibliografia: CASSUTO, U., Conimentary on G/masis, v. 2, Jerusalém: Central Press, 
1964, p, 103-5. — MONTGOMERY, J.W , The quest for Noah 's ark, Minneapolis, Bethanv, 
1974. — MORRIS, J. D., Adventure on Ararat, San Diego, Institute for Creation Research, 
1973. — STIEBING, W. II., A futile quest: the search for Noah s arkf BAR, 2:1-2, 13-20. — 
W E S T E R M A N N , C,, Genesis (Biblischer Kommentar Alies Testament), 1973, p, 594-6. 

V.P.H. 

170 ( 'ãras) fazer contrato de casamento. 

171 ('ãtush) Aceita como raiz de: 
171a ntünH ('âreshet) desejo, pedido. Este substantivo feminino ocorre 

somente em Salmos 21.3. 

172 m tWi) fogo. 

Termo Derivado 

172a n E R ( 'ishsheh) oferta queimada. 

'ãsk aparece mais de 375 vezes na Bíblia, Na maior parte cias vezes, estas 
referências ocorrem num contexto da revelação de Deus a respeito de si mesmo ao homem 
(teofania) ou da aproximação do homem em relação a Deus (adoração e sacrifício), 

Conforme Gênesis 3.24. o clímax da criação é unia palavra de fogo Uahat hahereb) 
colocada no oriente do jardim do Éden. A única maneira que o homem teria de voltar seria 
passar através do fogo. Como clímax da aliança de Deus com Abraão, uma tocha de fogo 
{lappid %êsh) move-se entre as partes separadas dos animais (Gn 15-17) como se fosse a 
assinatura de. Deus do contrato, O Senhor aparece a Moisés em ícomo) uma chama de fogo 
: Êx 3.2), um fogo que purificava a sarça de todo bicho que ali estivesse e protegia a sarça 
de qualquer abutre que aterrissasse ou de uma cabra faminta. A reação de Moisés foi 
cheia de temor e fascinação, Ele foi "tomado de terror e atingido pelo anseio". A coluna 
de fogo noturna que precedia e eeguía o povo de Deus no deserto garantia aos fiéis que 
• !. - estavam sendo levados e seguidos pela presença divina. Não é difícil crer que o pulso 
e a? batidas do coração de Moisés aceleraram consideravelmente quando ele subiu ao 
monte Sinai, envolto em fumaça (Êx 19.18), Para citar outra passagem bíblica, veja a 
literatura profética, no primeiro capítulo de Ezequiel, por exemplo. A vida do profeta 
começa com uma visão de Deus de caráter determinador para o resto de sua vida. Trata-
se de uma visão caracterizada pelo fogo (Ez 1.26, 27), Podemos compreender o problema 
de Ezequiel Ele e^Lá tentando explicar algo que nunca havia visto antes, i.e., Deus, 

Que significa o íego no Antigo Testamento? Por um lado, simboliza julgamento. Era 
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cie que separava da árvore de vida (Gn 3.24). Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo 
fogo (Gn 19.24). Nadabe e Abiú, os filhos de Arão, foram consumidos pelo fogo por terem 
oferecido "fogo estranho" (Lv 10.1 u ss.X Teria isto acontecido por terem tomado do fogo 
em um lugar fora da área do altar? Estariam sob a influência do álcool? Por que razão? 
O fator crucial é que cies foram desobedientes na questão do culto. Fato semelhante 
aconteceu com os Ülhos de Gore (Nm 16.1 e ss J. Ezequiel viu um ser angelical espalhando 
brasas acesas sobre a Jerusalém apóstata (Ez 10.2). 

Por outro lado, o fogo pode simbolizar purificação. Assim que acabou a guerra contra 
Mídia (Nm 31) o sacerdote disse que aquilo que passasse pelo fogo ficaria limpo (Nm 
31.21-24). Isaías viu o templo cheio de fumaça, viu a glória de Ileus e foi purificado (Is 6). 
Cf. Malaquias 3.2 a expressão "fogo do ourives", Isso quer dizer então que, para um, fogo 
significa morte e, para o outro, tem o sentido de vida. Para alguns Lal fogo significa 
julgamento eterno; para outros, bênção eterna. A ira do Senhor está sobre tudo que é 
impuro. 

ishaheh. Fogo oferecido, oferta feita peta fogo. A etimologia desta palavra (de 'êsk 
ou outro termo) é LÍiscutida (Driver), Ela pode ser aplicada a qualquer oferta total ou 
parcialmente consumida pelo fogo. Assim, ela é usada para a oferta queimada (Lv 1.9,13); 
a oferta de cereais (manjares — ARA) ( Lv 2.3); a oferta pacífica (Lv 3.3); a oferta pela 
culpa (Lv 7 5); a oferta da consagração (Lev 8.28). A palavra é usada mais de 60 vezes no 
AT, 

Bibliografia: DRIVER, G . R. , Ugaritic and Hebrew words, in Ugaritica vi. Paris, 
1&69, p.181-4. G R A D W O H L , R„ Das "Fremde Feuer" von Nadah und Abihu, ZAW, 75:288-
96, — MlLLER, Patrick D.. Fire in the mythology of Canaan and Israel, CBQ, 27:256-61. 
— MORGENSTERN, Jul ia^ Thti fire tipon the altar, Quadrangle, 1963, — JDJKT v 6 p 934-
41. — TDOT, v. 1, p. 418-28. — THATi v. 1T p. 242-6. 

V - P . H , 

173 Cish) existe, existem, Forma mais cortei do termo comum yêsh. É usado em 
2 Samuel 14 19 e em Miquéias 6.10, 

174 { 'shd). Ace i ta como ra i z de; 

174a n ç f {'vshed) dective, fundo. 

174b rnm Câshêdã) fundação. 

eshed. Declive, parte inferior,, Gonstruto de ãshêd (não encontrado no AT), aparece 
apenas em Números 21.15, "e o 'declive1 do vale". 

Esta é uma citação do desconhecido "Livro de Guerras do Senhor", testemunhando 
fato de que o AT não conatitui a realização total da literatura do Israel antigo. 

A forma plural é 'ãshêdòt (ou 'ashdôt), "região montanhosa" (Js 10.40; 12.8), A ARA 
:raz Asdote-Pisga (Js 12.3) e faldas de Pisga (Js 13.20; Dt 3.17; 4.49), Trata-se de uma 
referência a parte mais baixa do monte Pisga, na Transjordania. Foi de lá que Moisés 
avistou a terra prometida antes de Sua morte. [Provavelmente também é o caso de Dt 
33.2: cf. N1V. R.L.H.1, 

V.P.H. 
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175 ilDR ( 'shh). Aceita como raiz de: 

175a n^ÇfÇ Coshyâ) baluarte, escora. Ocorre somente em Jeremias 50,15. 

(•ishsheh). Veja o n.° 172a, 

T\m ('ishshâ). Veja o n.° 137a. 

176 T̂ÍIífct í 'askshúr) Asswr, Assíria. Um doa filhos de Sem, ancestral epônimo dos 
assírios (Gn 10.22 K 

A terra da Assíria recebeu o seu nome a partir da cidade de As,surt cidade da margem 
ocidental do Tigre, onde situa-se o atual Iraque. A cidade, por sua vez, recebeu o nome 
da divindade Assur, que foi principalmente um guerreiro e conquistador, cujo símbolo era 
um arqueiro com um disco alado, Este deus é o símbolo da cidade e do estado. O deus 
Assur é o estado de Assur. 

A Assíria entra em cena pela primeira vez, ainda que brevemente, como um estado 
independente no final da terceira dinastia de Ur, cerca de 20Ü0 a.C, Depois desse período 
de autonomia, o estado assírio caiu sob o controle de governantes estrangeiros por cerca 
de 500 anos, primeiro sob os amorreus e depois sob os hurritas, 

A primeira pessoa que reivindicou o título de "rei da terra da Assíria" foi Assuruballit 
(c. 1362-1327 a.C,), O império atingiu o seu ápice em sua primeira expansão sob o reinado 
de Tukultininurta l(c. 1244-1208 a.C.), o período da conquista e dos juizes, ainda que não 
Lenha tido contato com Israel nesta época. Com exceção do reinado de Tiglate-Pileser i (c, 
1115-1077 a.C,), a Assíria entrou uma vez mais em vários séculos de enfraquecimento e 
ocas o. Nunca foi uma ameaça para Israel durante o período da Monarquia Uni da. 

Todavia, á no período da monarquia dividida, especialmente no século rx a.C., que 
ocorre um ressurgimento assírio que representaria uma ameaça paia Israel nunca 
encontrada antes, algo que Israel nunca teve de enfrentar contra os antigos filisteus, 
moabitas, etc. Tal ameaça é o aparecimento terrível de um povo militante e hostil, com 
ambições de conquistar o mundo. Já não se trata de uma preocupação apenas com a luta 
pelas fronteiras. Agora há uma luta pelo direito de existir. De certo não é por acidente 
nem por coincidência que pouco depois do ressurgimento assírio apareça em Israel uma 
nova instituição, os clássicos profetas literários que colocarão estas nações poderosas sob 
uma perspectiva histórica e teológica. 

E o rei assírio Sal mane ser III (359-825 a.C.) o iniciador deste revigoramento e 
precursor de coisas ainda piores que viriam sobre Israel. Tudo tem início na batalha de 
Carcar (não mencionada na Bíblia), no rio Orontes, em 853 a.C. Este füi um confronto 
iiire Salmaneser e uma coligação que incluía, entre outros, a Síria e Israel (soh o domínio 

de AcabeX Quaisquer esperanças que Israel tivesse de sobrevivência foram praticamente 
destruídas um século mais tarde por Tiglate-Pileser líl (745-727 a,C.). Foi ele que iniciou 
- política de incorporarei territórios conquistados ao império na categoria de províncias. 
Foi ele também que utilizou em maior extensão a política de transportar povos 

irnstad • para outro lugar. Sob o remado de Salmaneser V, Israel caiu em 721 a,C,( 
o que era, naquele momento, pouco mais do que uma formalidade. 

Os profetas lii irá ri os viram nestes eventos, que culminaram em 722 a,C., o primeiro 
cumprimento àecisri de sua interpretação coletiva da história. Isaías tinha visto a 
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Assíria como instrumento do Senhor para castigar o seu povo (5.26-29; 10.5-19). Contudo, 
é interessante observar que nenhum rei assírio específico recebe um título em Isaías, 
como é o caso de Nabucodonosur da Babilônia ("meu servo**) ou Ü persa Giro ("ineu 
ungido"). No final das contas, a Assíria destruiu o povo de Deus somente depois que o 
povo de Deus tinha destruído a si mesmo. 

V.P.H. 

í 'ushârl Veja o n.a 183c. 

H&m Cdshishãi Veja o 185d, 

rPffiK Veja o n.* 175a. 

177 {'eshek) testículo, Aparece apenas em Levítioo 21,20 na frase ml'rôah 

'ãshek. 

178 ('eshkôl) cacho (uvas). 

A palavra é usada três vezes em Cantares de Salomão para descrever a atração física 
entre aqueles que se amam: ela em relação a ele (Üt 1,14); ele em relação a ela (CS. 7.7, 
S[8, 9]). 

Tais "cachos" eram deliciosos para comer (Mq 7.1: Dt 32.32), sendo também usados 
na preparação da fabricação de vinho (Is 65 8). Eram utilizados na bebida servida ao faraó 
egípcio, conforme c mostrado pelo sonho do companheiro de prisão de José, o copeiro-mor 
(Gn 40.10), 

Números 13,23, 24 refere-se ao vale de Escol, lugar de águas perto de Hehrom 
1 provavelmente ao norte), descoberto pelos espias hebreus que haviam sido enviados por 
Moisés para inspecionar a terra de Canaã, Este nome foi dado ao vale por causa dos 
"cachos" de uvas que ali se encontravam, cachos tão grandes que tinham de ser 
carregados em uma vara levada por dois homens, Uma das características da terra 
prometida era a sua exuberância e fertilidade, uma terra que manava leite e mel. 
Acontecerá o mesmo no dia esca to lógico; será uma terra onde haverá muito vinho. 

Heràner afirma ter encontrado a mesma raiz em um texto ugarítico, 'uikl, ainda que 
Gordon não tenha relacionado tal palavra em seu glossário ugarítico. 

Bibliografia: HElíENER, A., Un nouvel exemplaire du rituel RS 1929 n." 3, Syria, 
33:104. 

V.P.H. 

. 79 ( 'shl). Aceita como raiz de: 

179a btíS ( 'êshel) tamargueira. 

1SU Cââkam} ficar desolado, ser culpado, causar ofensa, reconhecer uma 

ofensa, transgredir. Outras possibilidades utilizadas na M£H são "reparação", 
"compensação", "pena" e "punição". 
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Termo a Derivados 

180a (ãshêm) em falta. 

180b ^Cípi* {*ã&kãm) culpabilidade. 

180c tHDEÍft ('ashmâ) pecado• 

O sentido principal da palavra a sham parece ser o de culpa. Todavia, o sentido 
varia desde a ação que traz culpa ate a condição de culpa e, ainda, até o ato de punição. 
Em dada passagem biblica é muitas vezes difícil verificar a nuança da palavra. A palavra 
é usada com os seus derivados 103 vezes. Sinônimos como 'ãtoôrt e ras/tu' são 
freqüentemente traduzidos pela palavra "culpado", ainda que normalmente os significados 
sejam "iniqüidade'' e "perverso", respect ivamente. A palavra e usada no cognato ugaritico 
•tm (f/r, 19: n." 422; Ais Wu$, n." 474). 

O verbo 'ãsham ocorre no Pentateuco, em Levítico, nos capítulos 4, 5 e 6, e em 
Números, 5,6, 7. O contexto é cultuai, embora também ético, Qualquer pessoa que tivesse 
pecado era pessoa culpada. Um processo de como tirar a culpa é apresentado 
Normalmente a restituição deveria ser feita de acordo com o valor financeiro rio erro mais 
20% de multa. Um animal de valor determinado era trazido ao sacerdote, o pecado era 
confessado e o animal sacrificado de modo especíiico. O alvo de tudo era a pro piei ação e 
o perdão. 

Em Juizes 21.22 o verbo parece referir-se às conseqüências de se ter quebrado um 
voto, Em 2 Crônicas 19.10, o primeiro uso de ãsham enfatiza a culpa como o resultado 
de se ter quebrado a lei de Deus; ao passo que o segundo aplica-se aos juizes que precisam 
advertir o povo de que o pecado tem conseqüências. 

Um contraste entre punição e redenção está em Salmos 34,21, 22122, 231. Neste 
exemplo, ashám é a própria punição. A dor de um sentimento interior de culpa está 
ausente também em Provérbios 30,10, porque o texto aponta para a possível falsa 
acusação feita contra um escravo, 

Uma exortação tOs 4.15) para não se tornar culpado é dirigida a Judá. O que Judá 
não deveria era agir como prostituta, à semelhança de Israel, ou não incorrer em culpa? 
Compare n texto com 5.15, onde Efraim é mostrado sendo punido por Deus e com o dever 
de se reconhecer culpado, isto é, que ele era pecador, O próximo versículo, 6 1, indica a 
possível salvação, 

Oséias 10,2 diz que Israel está em falta, é culpado, A culpa é entendida como 
conseqüência da adoração de ídolos e de um coração dividido {"faJsjo* — ARA), embora a 
punição ainda estivesse porvir, Em Oséias 13.1, ^culpado", refere-se a atos pecaminosos, 
mas o próximo versículo mostra Israel ainda em pecado, e a punição não é mencionada 
até 13,3. lsaías 24,6 e Joel 1,18 caracterizam 'ãsham como o resultado final do pecado, 
atingindo até mesmo os animais. 

Jeremias (2,3) declarou que aqueles que devoraram Israel se fizeram culpados. Será 
\ue o sentido de 'ãsham é a ação do pecado, a condição de culpa ou o resultado final de 
_r.::ão? Visto que a última parte do versículo 3 fala de um mal futuro, o sentido da ARA, 

" .-é- faziam culpados", parece estar correto, O mesmo vale dizer com relação a Jeremias 
50.7. 

EmEffiquiel 6 6 a culpa é a condição depois que a punição aconteceu. Por outro lado, 
em 22.4. ... ; -- seqüência da adoração de ídolos, ainda que antes da punição (cf. v. 
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15). Este também é o caso de 25.12 e de Habacuque 1.11. Em resposta à pregação de 
Zacarias, os lideres da nação afirmaram não serem culpados (11,5), ainda que estivessem 
matando o povor Contudo, a falta de sentimento de culpa não impedirá um julgamento. 

Em suas diversas ocorrências no AT, 'ãsham varia em sua ênfase. Pode denotar atos 
pecaminosos, a responsabilidade pelo pecado, a punição e até mesmo o que ocorre depois 
da punição, Talvez alguém possa sustentar a idéia de que ãsham diz respeito à 
totalidade do alienar-se de Deus e até às conseqüências disso. 

'ãshãm. Culpabilidade, oferta pelo pecado, pecado, transgressão, oferta pela 
culpa. Com poucas exceções, este substantivo masculino denota a oferta pela culpa. Em 
Gênesis 26,10 Abimeleque refere-se a um possível pecado e à culpabilidade resultante. Em 
Levítico 5.7,15 temos a oferta pela culpa. Em todas as 21 vezes que o termo aparece em 
Levítico, o sentido é o de "oferta pela culpa". O mesmo acontece com respeito a Números 
5,7, 8; 6,12; 18.9; 1 Samuel 6.3, 4, S, 17; 2 Reis 12.16; Ezequiei 40.39; 42.13; 44.29; 46,20 
e Isaías 53 ,10. Mas em Salmos 68.21 [22 J 'ãshãm quer diser pecado, e a punição aparece 
como ameaça, Que dizer de \ãshãm em Provérbios 14.9V A ARA diz ''zombam do pecado"; 
outras traduções variam entre si, todavia, nenhuma traz o conceito de culpa para 
'ãshãm.. 

ashmâ. Pecado, motivo de transgressão, oferta pelo pecado, culpa. As traduções 
variam, embora na maioria das vezófl os termos escolhidos sâo "pecado", "culpa"*, 
"iniqüidade". O sentido é, às vezes, o de "ações pecaminosas" ou ^culpabilidade", como no 
caso dc Levítico 4.3; 22,16. Joabe argumenta que o recenseamento de Israel foi motivo de 
culpa em 1 Crônicas £1.3. Em 2 Crônicas 24.18; 28.10,13; 33.23, o sentido é o de culpa. 
Será que o substantivo designa as ações pecaminosas ou a responsabilidade que envolve 
punição diante de Deus? Tais observações sSo válidas também nos casos de Esdras 9,6. 
7, 13, 15; 10.10, 19. Em Salmos 69.5 [6] a idéia é de pecados, erros cometidos. Em Amos 
8.14 algumas versões apresentam o termo hebraico trans literário como se fosse um nome 
de uma deusa. 

ãsHêm. Aquele que está em falta. Este adjetivo é traduzido por culpado em Gênesis 
42.21. Este é um raro exemplo onde um sentimento de culpa estA associado com a 
palavra. 2 Samuel 14.13 tem um aspecto mais legal. Davi está em falta, ou é culpado. O 
sentido de Esdras 10.19 deve ser "culpado", o que é melhor do que "oferta pela culpa". 

Em suma, a raiz ãshãm inclui as ações pecaminosas, a responsabilidade por elas, 
a punição e o que se sucede, ou, como alternativa, a pro piei ação. A palavra denota 
qualquer violação da aliança de Deus com Israel e qualquer ato divino que trate dela, 
quer como punição quer como propiciução. 

Bibliografia: KELLEEMAKÍ Diether, 'Ãsãm in Ugari ti c?, ZAW, 76:319 22 — 
KlDNEFL, F. D., Sacrifice in the Old Testament, London, Tyndale, 1952. — MOKHlS, Lcon, 
'asham, EQ, 30:196-21.0. — RICHARTÍSON, TWB, p.207, 226-9. — RiNGGREN, Hei mer, 
Sacrifice in the Bible, Association Press, 1963. — SNAITH, N. H., The sín oíTering and th« 
guilt offering, vr, 15:73^80, — TDOT, v. 1T p. 429-37. — THAT, v. 1, p. 251-6. 

G . H . L 
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181 ^EK {'astishãp) 

181 ^EÍK Caskshãp) astrólaga, encantador, exorcisla, prestidigitadar, ne-

cromante. 
A palavra 'ashskãp, que descreve uma variedade de ocuitistas, aparece tanto no 

hebraico como no aramaico, Na forma aram ai ca a letra do meio não é duplicada. Todas 
as ocorrências estão no livro de Daniel (1.2Ü e 2.2[heb.í; 2.10,27; 4,4; 5.7,11,15 [aram.]). 
O termo assírio ãshipu tem o mesmo significado. 

O significado desta palavra deve ser verificado apenas pelo contexto, visto que nâo 
se tem certeza sobre a etimologia do termo. Talvez seja um empréstimo da Babilônia, 
relacionado com o termo assírio shiptu ("conjuração"). Visto que a palavra é encontrada 
somente em Daniel, isto parece ser muito provável. A palavra hebraica 'ashpâ constrói-se 
com as mesmas letras & tem o sentido de "tremer' (Jó 39.28; SI 127,5; Is 22.6, 49,2; Jr 
5,16; Lm 3.13). Apesar disso qualquer relação de sentido seria hipótese, ainda que se 
usassem flechas na adivinhação (Ez 21.2l[27D. 

Km Daniel 1.20 'ashshápim aparece em paralelo com kartummSm (mágicos, q.v.\ 
enquanto em 2.2 eles também são agrupados com os m*kashsh'ptm (feiticeiros) e kasdim 
(ca t de us). A palavra aram ai ca gãz^rin (videntes ou astro logos), nas listas de Daniel 4.7, 
5.7, 11, eqüivale ao hebraico n^kashshtpimi usado em outras passagens. 

BibliografiaCOUNíTSLD, G.a Magic, Divina ti on and superstition, In: Pictorial 

Biblicu-l ençyelopedia, Macmillan, 1964, 
R.L.A. 

182 t̂SK {'shp). Aceita como raiz de: 

J82a rSEí*; Cashpã} aIjava. Derivação incerta. 

182.1 nSttíK Vãshpãr) bolo de tâmara. Sentido incerto, 

183 ('ãskar) ir (reto), andar, 

Termos Derivados 

183a Cesher), It^jí Cãshãr) felicidade, bênçãol 
183b nipfc (osher) felicidade. 
183c tnOW ( 'ãshâr\ ("ãshãr) passo, andar. 

i£3d tlSÍK ('ãskar) passo, andar, 

1 íoe niÈíK ( ashêr) Aser 

l£3f C^síS ( 'ãshurim) caixa de madeira 
I: . (fashskur) árvore, 

1331* r n c » - 'ãshêrâ), nTttfft Câsttèrâ) Asera, poste-idolo. 

O verbo acorre : qal somente em Provérbios 9.6, "andai [ou ide] pela caminho do 
entéjgdimenta1 E usado no piei 11 vezes com diversas nuanças, dentre as quais destaca-se 
"abençoar, chamado abençoado": Gênesis 30,13; Mal aqui as 3.12, 15; Jó 29.11; Salmos 
72.17; Provérbios 31.26; : Ki.ares 6.9. O pual aparece em duas ocorrências, Salmos 
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133 "TtíW ('ãs/mr) 

Provérbios 3.1S, A relação, se é que há alguma, entre o qal, "ir", o o piei, 
-^ i tE içoarnão é perceptível. Dois termos derivados procedem do sentido de "abençoar", 
e outros dois procedem de "andar". 

Existem dois verbos hebraicos com o sentido de "abençoar". Um deles é bãrak e o 
antro é '#$kar. Pode-se verificar alguma diferença entre eles? O verbo bãrak é usado com 
referência a Deus quando efe "abençoa" alguém. Contudo, não existem exemplos onde 
'ã^har seja pronunciado por Deus. Quando alguém "abençoa1' (ARA "bendiz") a EteuS, 
o verbo usado é bãrak e nunca 'ãshar. Uma teoria dada para explicar esta distinção 
forte, i.e., que 'àshar é reservado ao homem, é o fato de ser 'ãshar um termo que 
expressa uni desejo invejoso, "ser invejado com desejo é o homem que confia no Senhor" 
Deus não é um homem, e, portanto, não há fundamento para se aspirar ã condição dele, 
nem sonhando! Do mesmo modo, Deus não inveja o homem e nunca deseja nada que o 
homem é ou possui, algo que Deus não tenha, mas gostaria de ter. Por conseguinte, Deus 
nunca diz "abençoado" (bendito) com relação ao homem Cãshrê) (Janzen). Deve ser 
também destacado que quando bãrak é utilizado, a iniciativa procede de Deus. Deus pode 
conferir a sua bênção mesmo quando o homem não a merece Por outro lado, para ser 
abençoado, ( 'ashrè), o homem tem de fazer alguma coisa. Por fim, bãrak é uma bendição, 
enquanto àshar é mais uma congratulação. O primeiro é traduzido por eitlogètos na LXX, 
jã o segundo aparece como makarios. 

Para ser ' abençoado' (Vis/ir^), y homem tem de Tazer algo, Normalmente se trata 
de algo feito de modo positivo. Um homem "abençoado", por exemplo, é alguém que confia 
em Deus inteiramente: Salmos 2.12; 34.8[91; 40.4[5l; Sl,5[6j; 84.12[13]; 146.5; Provérbios 
16.20. Um homem "abençoado" é aquele que se coloca sob a autoridade da revelação de 
Deus: a sua Tora (SI 119.1; 1.2; Pv 29.18); a sua pafcavra ( Pv 16.20); os seus mandamentos 
(SI 212.1); o seu testemunho (SI 11&.2); o seu caminho (SI 126.1; Pv 8,32). O homem 
benigno para com o pobre é abençoado (SI 41.1 [2]; Pv 14.21), Observe a abordagem 
baseada em negativos do salmo 1, "bem-aventurado o homem que não13. Ele se isola e evita 
a companhia de certas pessoas, os ímpios. O salmo termina com a observação de que serão 
exatamente os ímpios os que, por fim, ficarão isolados. Eles não prevalecerão no juízo 
Eles sao destacados pela sua ausência, porque perecerão. 

fssher. Felicidade, alegria, bem-aven tu rança, Aparece sempre como "àshrêj 
normalmente definido como o construía plural masculino do substantivo 'esher (o 
singular não existe na Bíblia Hebraica), "Ó que felicidade(s) a de:í. Talvez "alegre" seja 
uma tradução melhor. O termo é usado 44 vezes no AT, 26 delas no Saltério e oito em 
Provérbios. No Pentatetico ocorre apenas em Deuteronòmio 33.29, nos livros históricos 
somente em 1 Reis 30.3 (= 2 Crônicas 9,7) e nos profetas em Isaías 30 16; 32 20 e 56.2. 

õsher. Felicidade. Um hapax légomenon usado apenas em Gênesis 30.13: a minha 
felicidade]". 

'ãshür, 'ãshshür. Pa6sot pés. A última forma ocorre apenas em Jó 31 7 e Salmos 
17.11. 

Ambas as palavras reduzem seu uso a Salmos (seis vezes), Jó (duas vezes) e 
Provérbios (uma vez). Dahood (veja a bibliografia) tem argumentado em favor da 
existência da palavra em Eclesiastes 7,26. O termo que aparece em hebraico ê 'ãsher, 
de onde se deriva 'ãshürê. 
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183 "M0K ('ãshar) 

Deve ser observado que nas seis passagens de Salmos o substantivo é quase sempre 
usado em paralelo com uma parte do corpo. Em Salmos 17.15, o termo é paralelo de 
pacam, "pé"; em Salmos 37.31 de lêb, "coração"; em Salmos 40.2[3] e 73.2, de regei, "pé"; 
e finalmente em Jó 31,7, aqui juntamente com lêb, "coração", e 'ayin, "olho". Tudo isto leva 
a crer na possibilidade de asAíir referir-se também a alguma parte do corpo, pés ou 
pernas. 

Nas Escrituras a palavra é usada metaforicamente, com um sentido como "estilo de 
vida*. O termo pode também enfatizar a fidelidade daquele que crê no caminho de Deus: 
Salmos 17.5; 44.18[191; 73.2; Jó 31.7; Provérbios 14.15. A palavra pode também ser usada 
em um contexto que afirme a fidelidade de Deus em ajudar a alguém a se manter em seu 
caminho: Salmos 40.2[3]; 37,31. 

ãsher. Aser. Segundo filho de Jacó por intermédio de Zilpa, serva de Lia, 
Cronologicamente, é o oitavo filho de Jacó, O nome deve ser relacionado com o verbo 
'ãshar, no piei, cujo sentido é "abençoar", alguém "feliz, afortunado", sendo análogo ao 
nome Félix, que aparece no Novo Testamento. 

A etimologia específica da palavra é encontrada em Gênesis 30.13: "Então disse Lia: 
Ê a minha felicidade! Woshrí) porque as filhas me terão pnr venturosa ( ' ishsh frâni); 
e lhe chamou Aser ('ãshêr)*> Albright descobriu uma palavra semelhante, ainda que 
feminina, análoga a Aser em uma lista de escravos egípcios do século VIU a.C. G termo 
aparece ali como 'sh-ra. Referências posteriores a Aser no Pentateuco podem ser 
encontradas na benção de Jacó (Gn 49.20) e na bênção de Moisés {Dt 33.24-26), Tanto a 
primeira passagem come a segunda enfatizam a fertilidade da terra. 

Na divisão da terra feita por Josué, o território designado para a tribo de Aser é o 
antepenúltimo ÍJs 19.24-31), seguido apenas de Nafta li e Dã. Era um território localizado 
na parte noroeste da Palestina, próximo às cidades fenícias de Tiro e Sidom. O Israel 
bíblico não parece ter sido homogêneo O seu sistema de 12 tribos continha grupos de 
pessoas que possuíam estilos de vida contrastantes. Aser, juntamente com Zehulom e Dã, 
dedicou-sc à navegação. Nesse sentido, eles tinham mais em comum com os fenicios e 
filisteus du que com os hebreus do interior que trabalhavam a tetra, A semelhança entre 
eles seria como a de um homem de Minas Gerais e outro da região litorânea do Nordeste 
brasileiro. 

A tribo de Aser nunca produziu um líder político Ou religioso em toda a história, nem 
mesmo durante os dias quando apareciam com freqüência os juizes carismáticos. Débora 
teve até mesmo do repreendê-los por seu desinteresse em participar da luta contra os 
cananeus. Eles preferiam ficar nas redondezas mais conhecidas, a região costeira, a se 
comprometer a lutar contra os inimigos e tornar-se vulneráveis (s não somente os aseritas 
foram culpados disto!). 

'ãshérâ. Asera, po&te-íriolo. No AT o termo refere-se tanto a uma deusa eananéia como 
a um objeto de culto de madeira. A palavra é traduzida por "bosque" provavelmente com 
base no ateos da LXX e no nemus da Vulgata. Antes de examinarmos o AT, devemo-nos 
voltar para os famosos textos ugarítícos de Ras Shamra, São eles que nos falam sobre 
_ ieat era Aser a, O nome é um purlicípio feminino do verbo ugarltico '[r (heb,, 'ãshar, 
SKTÍ V:r. dos títulos delas é rjábbatu ahratu. yammi, "Senhora Atirat do Mar7', ou "a 
• ÜZÍ. : . _ .:. :: i sobre o mar". Ela é a consorte ou esposa do divino El eh como tai, 
usufrui : • iyattielima, "progenitora (ou criadora) dos deuses". O seu filho mais 
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183 (3ãshar) 

famoso era Baai. Uma característica comum a toda a literatura mitológica é a idéia de 
que "no principio eram dois" Ma Bíblia, porém, encontramos "no princípio era um", A 
questão não é apenas aritmética. O fato de que não se encontra algo sobre a "Sr.® Deus" 
em Gênesis 1 c 2 pode significar que esta é uma maneira de a Bíblia declarar que 
somente Deus é completo em si mesmo 

Em um dos famosos textos mitológicos de Ugarite, a epopéia de Kret, é predito a Kret 
que sua noiva "lhe dará sete filhos/e um oitavo (que será uma filha) 'OctaviaVela lhe 
dará o jovem Yasib/que sugará o leite de Asera". Desse modo, a vida (divina) é garantida 
e deixada para a posteridade. 

De volta ao AT, não encontramos nenhuma descrição propriamente dita de As era. 
Será que era uma árvore, uma estaca, algum tipo de símbolo de árvore ou uma imagem? 
Aparentemente não era um objeto natural mas sim algo feito pelo homem, um artefato. 
Era algo "feito": 1 Reis 16.33; 2 Reis 17 16; 21.3; era "levantado": 2 lieis 17.10; 2 Crônicas 
33,19; Isaías 27.9; era "edificador 1 Reis 14,23. Apenas em uma ocorrência o verbo 
"plantar" é usado, Dt 16.21, onde o sentido é "implantar". A conclusão é que a Asera do 
AT ocupa o lugar da deusa cananéta representada por uma imagem esculpida ein madeira 
presa ao chão, normalmente ao lado de um altar dedicado ao deus Baal, localizado no alto 
de uma colina, sob uma árvore frondosa (Patai). 

Foi no período da monarquia dividida que o culto a Asera floresceu tanto em Israel 
como em Judá, ainda que sua existência anterior esteja comprovada pelo mandamento de 
Êxodo 34,13, pela proibição de DeuteronÕmio 16.21 e pelo incidente no inicio da vida de 
serviço de Gideão a Deus (Jz 6.25 e ss). A carreira de Robnão marca o princípio deste culto 
em Judá (1 Rs 14 23) No norte o culto recebeu uni grande impacto por causa do incentivo 
de Jezabel, que era responsável pela presença de "4Q0 profetas de Asera" (1 Rs 18.19). Até 
mesmo reis de mente reformadora como Asa (1 Rs 15.13) e posteriormente Ezequias (2 
Rs 18.4) foram incapazes de acabar com o movimento. Chegou a ser bem enfraquecido, 
mas não foi destruído. Houve um reaparecimento quase inevitável mesmo no 
d esperta me n to da reforma. Compare a política do filho, Manasses (2 Rs 21.7, que chegou 
ao ponto de colocar a imagem no templo), logo em seguida da reforma de seu pai, 
Ezequias (2 Rs 18.4). Apostasia e idolatria Jogo depois do reavivamentu! Aquilo que uma 
geração tenta destruir, a geração seguinte pode trazer de volta, a despeito de quão 
repreensível tal prática possa ser, Muito freqüentemente este tem sido o padrão de 
comportamento da raça humana. 

Bibliografia: ãshar, 'ashrê: TDOT, v, 1, p. 445-8. — TIIAT, v 1, p. 257-60. — 
DAHOOD , M., Hebrew-Ugaritic lexicography 1, Bib, 44:298. — IIILLRRS, D . R.R Delocutive 
verbs in Hcbrew, JBL> 86:321-2. — KASER, W., Beobachtuiigen zum altestamentlichen 
Makarismus, ZAW, 82:225-250. LlPÍNSKl, E., Macarismes et psaumes de congratulation, 
RB, 75:321-67. 

'ãshêr: ALBRlGJíT, W. Fm Northwest Semitic names in light of Egyptian a laves from 
rbe eighteenth century B. C., JAOS, 74:229, WlTFALL, W., Asshur and Eber, or Asher 
and Eber?, ZA\Vt 82:110-3, 

ãshêrâ: TDOT, v, 1, p, 438-44. — ALBUi^m1, W, F., Yahwek and thç gods of 
®MÍK I7 I } Doubleday, 1968, p. 121^4 — BARR , J., Seeing the wood for the trees? An 
enigmaiic ancient translation, JSS, 13:11-20, - PATAI, R., The goddess Asherah, JNES, 
2437-52, — REED, W. L., The Asherah In The Old Testament, Texas Christian University, 
1949. 
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184 (- fcher) 

184 "7.ÜK ( 'ãsher) que, o quaL 

Pronome (partícula) relativo usado muito freqüentemente na Bíblia hebraica (a 
concordância de Mandeíkern ocupa quase 20 páginas, coiri letras pequenas e quatro 
colunas em cada página, para alistar todas as ocorrências). 

Em contraste, a partícula relativa ske- ê. usada apenas esporadicamente em vários 
livros da Bíblia. Juizes, Salmos, Cantares de Salomão são exemplos. Em Eclesiastes o 
pronome relativo she-, porém, é usado tanto quanto 'Çtéhtir (89 vezes para asher e 68 
vezes para she-f conforme o BDB> p. 979b„ embora Dahood, em Bibt 33:45 apresente a 
relação 89/67). 

Levando em consideração o uso prolífico de asher no hebraico bíblico, é interessante 
observar que o equivalente ugarítico aparece uma única vez nos textos existentes naquela 
língua: UT, 16: Texto 2060:34-35, *atr i.t bqi w stn I.y, "descubra o que está disponível e 
escreva para mim". 

Com certeza, o uso preponderante de 'dsher é como pronome relativo, normalmente 
acompanhado de um termo antecedente explícito. Williams (veja a bibliografia) relaciona 
sete usos sintáticos da partícula er certamente, outros usos poderiam ser acrescentados 
por outros gramáticos da língua hebraica. Por exemplo, um dos usos de asher é 

expressar resultado: "'De maneira que' se alguém puder contar o pó da terra" (Gn 13,16). 
Outro uso é expressar propósito: "Guarda, pois, os meus estatutos [...] "para que1 te vá 
bem a l i " (ou expressa resultado?, Dt 4,40); "Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas 
'a fim de encontrar" favor aos seus olhos" [Rt 2.2 — À AKA, como algumas outras 
traduçCes [KJV e R5V; Sasson, Interpretation, 30:413], não traduz todo o texto). Um 
terceiro uso é introduzir uma afirmação causai: "...saquearam a cidade, porque' sua irmã 
fora violada (ou por causa de sua irmã)" (Gn 34.27). Outro uso não observado por 
Will iams é o de Salmos 71,20: htainda que' tenhas me feito ver muitas angústias [...] me 
restauraras a vida" (a ARA traduz diferentemente). Trata-se de um uso concessivo de 
"asher (observe como a ARC insere uma palavra em itálico para que o texto faça sentido, 
uma vez que 'ãsher foi traduzido por "que"). 

Em diversas ocasióes 'ãsher aparece unido a preposições, como no caso de ba 'ãsher 
(19 vezes). Ainda muito mais freqüente é a expressão k"-ha.'ãsher (veja os sentidos 
adequados no BDB, p. 455). 

Bibliografia: BDB, p. 81-4 — A R C H E R , G . , A survey ofOld Testa me nt mtroductiont 

Moody, 1964, p. 465-6. — ARCHER, Jr., Gleason L. Merece confiança o Antigo Testamento?, 

São Paulo, Vida Nova, — GAENSELE, C., The Hebrew partido 'shr, AJSL„ 31:3-66, 93-159, 
— GEVIRTZ, 5,, On the ethymclogy of the Phoenician particte 'sh, JNES, 16:124-7. — 
GORDON, C.t Ugaritic textbook, p. 369. — WILLIAMS, K. J., Hebrew sintax: an outline, 

University of Toronto, 1967, p. 77-8. 
V.P.H. 

185 ÍLÍÍZJK ('shsh). Aceita como raiz de: 

135a r̂ CL?""Üít̂  ('ãshishâ) bolo de passas. 

Á palavra ocorre no ugarítico na forma 'atiit embora a etimologia precisa não seja 
clara. Driver a relaciona com uma raiz árabe, cujo sentido é "florescer da vinha", e em 
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vista da tradução em Aquila (oinanthê), sugere que ashtshâ significa: 1) o florescimento 
da palmeira repleta de flores e de uma videira coberta de uvas, e 2) um bolo de passas 
semelhante a um amontoado de uvas apertadas até se tornarem uma massa sólida, 

A palavra é usada apenas cinco vezes no AT. Em 2 Samuel 6.19 (= 1 Crônicas 1G.3), 
é-nos dito que Davi: quando trazia a arca para Jerusalém, deu ao povo um bolo de pão, 
algumas tãmaras (?) e um bolo de passas (ARA, ""passas"). O fato de que tal artigo 
alimentício era delicioso é confirmado pelo terceiro uso de 'ãshtshú, em Cantares 2.5: 
"fíustentai-me com passas [.,.] com maçãs''. Veja também Isaías 16.7. 

A última referência é Oséias 3.1, como o S E N H O R ama os filhos de Israel, embora 
eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas", A última parte do versículo 
também pode ser traduzida: 11 para outros deuses que amam os bolos de passas", O sentido 
não é claro, Muito provavelmente a referência aqui é algo semelhante aos "bolos 
sacrificiais" (kawwànim), que o povo fazia ou oferecia à "rainha dos céus", í,e,, Ishtar, a 
deusa assíria da fertilidade (Jr 7.18; 44.17-19). O que está em vista então é que o amor 
de Deus por seu próprio povo é um amor longânimn. Até mesmo a participação em ritos 
pagãos revoltantes pelos povos da aliança não levaria Deus a anular o seu amor por eles. 

Bibliografia: DRIVER, G. R., Hebrew notes on £:Sung of Songs" and "Lamentatio 
Ia: Festschnft ALfred Berthplet, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1950, p 144. 

V.P.H. 

186 DP ( et) I . Par t í cu la não traduzida. 

-

Partícula não traduzida do hebraico para o português, quase sempre descrita nas 
gramáticas (um pouco superficial mente) como o sinal do objeto direto de um verbo 
transitivo. Sua origem é desconhecida, O ponto dc vista prevaiescente é que 'êt era 
originaria mente um substantivo que significava "essência, substância, ser", significado 
que foi posteriormente perdido nó desenvolvimento histórico da língua 

Quando rét é usado com o sentido de um acus ativo (nota àccusativit), ele o é 
geralmente, embora nem sempre, na prosa e quando o objeto do verbo é determinado pelo 
artigo definido. Mais importante do que a indicação de uni acus ativo, a função de 'êt é 
enfatizar a palavra à qual ele aparece ligado. 

Por esta razão observa-se que 'êt é usado não somente com o a eus ativo mas também 
com o sujeito (nota nominativi) de verbos intransitivos e passivos. Muitos exemplos 
poderiam ser dados, mas doia serão suficientes, No caso de *€t como sujeito de um verbo 
intransitivo, veja 2 Reis 6.5: "...o machado caiu na água* iw"et-habbarzel nãpal ei* 
kammãyím). No caso de *êt como sujeito de um verbo passivo, veja Gênesis 17.5: "Abrao 

não será o teu nome í 'etshimkâ)"-
Resumindo, 'êt era origina ri a mente um substantivo; fui usado para enfatizar o 

subsiantiyo ao qual estava ligado. Com o tempo, o sentido enfático se perdeu e 'êt tornou-
e uma partícula sem nenhum sentido distinto. 

Bibliografia: Com respeito a uma partícula, semelhante em outros textos e Unguas 
|dos: ANDERSEN, F. I-, Mo abi te syntax, Orientalia, 35:117-6, — LEAHY, T,, Studies 

the sintax of lQS, Bib, 41:152-4, 
Quanto cio hebraico bíblico 'êt: H Ü F I I J Z E R , J, , Remarks concerning the use of the 

- in classical Hebrew, Oudfesfi&nentische Studien, 14:1-99. — MACDONALD, J., 
\s ': in classical Hebrew, VT, 14:263-75, — SAYDON, P, P,, Meanings and uses 
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187 m('êt) 

of the particle % VT, 14:192-210. — WALKER, 
5:314-5. 

N., Coneernmg the functiun of 'ethT VT, 

V.P.H 

187 HR ( ' ê t ) //, comt juntamente com. 

As vezes há uma nuança diferente de sentido. Como exemplos temos: "Adquiri um 
varão 'da parte' ('et-) do SENJIOR" (Gn 4.1). "O SENHOR U Í pelejará por vós ftãkem), 

segundo a tudo o que fez 'por' nos Cit-fkem) no Egito (Dt 1.30); A ARA difere na 
tradução destes dois versículos. "Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti Uak)) Porém 
tu fazes mal 'contra1 mim ( M ) para lutar 'contra' mim (bi)" (Jz 11.27). 

Voltando ao sentido básico "com", esta preposição é usada freqüentemente em um 
contexto teológico particular. Isto ocorre em a ) promessas divinas ao homem: ' Eu sou 
(serei) contigo"; b) afirmações da parte dos homens de que Deus está de fato Bom eles; c) 
orações de petições para que Deus esteja com eles As Escrituras têm em toda parte a 
idéia de que Deus chama o seu povu para a c o m u n h ã o consigo mesmo, no jardim do Éden, 
na odisséia de Abraão, na condição de aliança no Sinai, no tabernáculo, no deserto, na 
travessia do Jordão, na entrada em Oanaã, e assim por diante. Neste aspecto devemos 
observar que o NT é bastante diferente. É Marcos (3-13-15) quem nos fala que a principal 
razão de Jesus chamar os doze foi "para que eles estivessem com ele*. A chamada à 
comunhão sempre precede a chamada para o serviço. 

Todavia, uma olhada rápida pela historia bíblica ti pos-bíblica mostra que nada é 

mais difícil do que andar com Deus. E nos não somos o problema — Deus o é! Com certeza 
Adão e Eva não poderiam ser bem-sucedidos nisto por muito tempo. Em Gênesis 3, eles 
anseiam por um passado que se foi para sempre. Observe os israelitas. Por volta de 586 
a.C. o cântico de Deus tinha findado e Ezequiel viu a presença de Deus deixando, em 
primeiro lugar, o templo er depois, a cidade. 

A razão está na natureza de Deus, no seu amor santo e zeloso e no fato de que, toda 
vez que Deus encontra o homem, faz uma exigência moral em relação a este. E a 
obediência e a sensibilidade para com o Santo que permitem que Deus e a minha pessoa 
estejam em harmonia. 

Bibliografia: MEEK, Theophile J-, Translating the Hebrew Bible, JBL, 73:328-35. — 
TDOT, v. 1, p. 449-63. 

nw ( et). III. Veja o n.n 192a, 

rií? ('at\ V e j a o n . M S 9 a . 

188 nnft {'ãtâ) vir. 

Termo Derivado 

188a Cífôn) entrada. Este substantivo masculino ocorre somente em 

Ezequiel 40,15. 
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190 in « ( ' tn) 

A palavra mais comum para "vir" é bó', que é usada mais de 2 500 vezes na AT. Em 
contraste, 'dtà é usado somente 20 vezes, 21 se aceitarmos a emenda proposta por 
Dahood em Salmos 74.9: "Já não vemos os nossos símbolos; já não há profeta; nem, entre 
nós, quem tenha 'vindo* {'ittãnã > ãtãnâ\ que saiba até quando", Dezoito das 20 estão 
ao qal e duas no hifil (Is 21.14; Jr 12.9) com o sentido de "trazer1. Nas partes aramaicas 
do AT, 'ãtâ ocorre exclusivamente para dizer "vir". Isto ocorre 16 vezes. Observo também 
que todas as ocorrências em hebraico aparecem em passagens poéticas, e nunca na prosa 

A raiz aparece em Isaías nove vezes, em sua maioria na segunda parte do livro, 
ext eto em 21.12, 14. Nenhuma relação particular marca as sete passagens restantes: a 
vinda do futuro (41.23; 44,7; 45,11); a vinda de Ciro (41.25); aqueles que vêm a se 
corromper (56.12); a vinda de animais selvagens para devorar o povo de Deus (56.9; cf 
Jr 12.9) e a humanidade em geral (41.5)• 

O verbo é usado para descrever a "vinda" de Deus somente em Deuteronòmio 33.2, 
É usado com o sentido de "vir" a Deus em Jeremias 3.22. A raiz aparece quatro veies em 
(Jó 3.25; 16.22; 30.14 e 37.22). 

Bibliografia: DAHOOD,M., Hebrew-Ugaritic lexiccgraphy I tBib, 44:299. — GORDON, 
a , Ugaritic glosBary , n." 407. - - TDNT, v. 5, p. 861-5. — THAT, v, 1, p, 267, 

V.P.H. 

B 9 nns {•attâ} tu. 

0 cognato no ugarítico e em outras línguas semíticas ê comum. Este pronome da 
í-tr^unda pessoa do singular (masculino) ocorre algumas centenas de vestes no AT. Ê 
acrescentado ao lado de verbos por razões de ênfase, O uso em casos oblíquos (genitivo e 
acu.-ativo) existe para dar ênfase a um sufixo precedente. 

Termos Derivados 

1 is9a FJK ('aí) tu (fem ). 

I í9b criíS {'àttem) üós (mascj, 

189c ]FIW Catten) vós (fem ). 
C.L.F. 

Ti* ('ãtôn) Veja o n." 190a, 

~T1« Cãtôq) Veja o n." 191a, 

Cattfq) Veja o n/ 191b, 

J9C T S Cin) Aceita como raiz de: 

190a tflt"1^ {'ãtôn) jumenta, fêmea do asno. 

A fêmea do asno é tida por posse de valor: Gênesis 12.16; 3216; Jó 13; 42.12. Pope 
: :.- - . ; Le elas {'ãtôn) estão relacionadas entre as posses de Jó, enquanto os asnos 
iziac;* De hâmõr) não. Ele continua: "As fêmeas do asno são mencionadas porque excedem 
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191 Vtq) 

os machos em número e em valor, por causa de seu leite e da procriação. Elas também 
são melhores de montar que os machos" (AB, Jobj p. 7). 

Não é estranho, pois, que Quis tenha enviado seu filho Saul para procurar as 
jumentas que tinham-se perdido (1 Sm 9,3, 5, 20; 10.2, 14, 16), Saul, porém, não 
enefiutrou aquilo que estava procurando (como Colombo), [\"ão encontrou as jumentas, mas 
acabou encontrando uma coroa para a sua cabeça. Da mesma maneira, será que sobre o 
dorso de um jumento (hdtnor), um filhote, cria dc uma jumenta {ben-'ãtõnòt) que o 
Messias entrará em Jerusalém (Zc 9.9). Speiser {AB, Gênesis, p. 362) relaciona este 
versículo com a expressão de Gn 49.11, b'ní 'atõnô, "a cria (ou o filho) de sua jumenta", 
que ele traduz por "puro sangue", Ele estabelece uma relação do termo com a expressão 
dos textos de Mari, mar atánim, "escolha, asno seleto, de puro sangue". 

Por litn, foi sobre uma 'ãtôn que o adivinho Balaão apareceu montado (Nm £2 E ÊS.), 
A jumenta até mesmo falou a Balaão (Nm 22.28; cf, a serpente que fala em Gn 3,1 e ss,). 
É imprudutivo querer saber se a jumenta pronunciou um som audível ou foi meramente 
uma experiência na mente de Balaão, ou as duas coisas. O que é importante é que a 
história demonstra que o domínio de Deus sobre a natureza é tão pleno e completo, e sua 
palavra tão poderosa, que ele pode usar um animal mudo como porta-voz dc sua palavra. 

V.P.H, 

-;rK Cetnâ), ]MTK Vetnan). Veja os nM, 2524a, 2529a. 

191 pr.K Ace i t a c o m o ra iz de: 

191a Cãtõq) galeria, pórtico. Ocorre apenas em Eíequiel 41.15, 

191b pTlK (\illiq} galeria. Ocorre apenas em Ezequiel 41,15, 16; 42.3, 5. 

192 Mlltt {'tt). Aceita como raiz de: 
192a ns (<?*} I I I , relha de arado. 
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n 
193 2 t&). 

Preposição muito comum que possui ampla gama de sentidos, BüB relaciona 
principalmente: em, a, por, com (He acompanhamento ou de instrumento), complemento 
verbal dc sentada específico, usado com o ínfinitivo construto para intioHuüir uma oração 
temporal. Atualmente, reconhece-se que as preposições hebraicas têm uma gam$ ainda 
maior de sentidos, O testemunho ugarítico indica que b" também possui qi$flse sempre o 
sentida de "da parte de", como é o caso da preposição íf (GORDON, C., UT, 19: n.D 435: 
ÁisWVS, 486). 

R1,.H. 

J1N2 (bi 'â). Veja o n.n 212a, 

194 {bã 'ar) declarar, esclarecer, 

Termos Derivados 

194a t T f â poço, fonte, cova. 

194b Tb I t í n <6e'ãr tafwy rol.} fonte daquele yue vive e me vê. 

]94c ÍJO0 (b"'êr shebal Berseba. 

194d -ptól (bõ'r) cisterna, fontet poço, cova. 

194e -i-—Z3 {bôr) cova, cisterna, poço, fonte. 

Este 'verbo ocorre somente no piei. Descreve o ato de escrever sobre tábuas de pedra 
de modo claro e distinto íDt 21.S) ÓQ um escrito legível sobre tábuas mesmo num olhar 
He relance <Hc 2.2). No uso figurativo, o verbo tem o sentido de esclarecer por meio de 
explicação (Dt 1.5). 

1/èr. Fvnte, poçoT cora, Substantivo feminino, provavelmente de "aplainai11 r mas a 
relação é incerta. 

As fontes dc água eram cavadas na terra (Gn 21.130; 26.18, 21, 22, 25) e a descoberta 
de águas se tornava ocasião de regozijo, celebrado em cântico (Gn 26.32; Nm 21.17, lfi). 
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194 'ar) 

Normalmente a água tinha de ser tirada (Gn 24 11, 20), de maneira que um manancial 
("águas vivas'') era particularmente providencial. Em uma terra onde a água era escassa, 
os poços eram motivo de contenda (Gn 26.19-21). Israel prometeu que não beberia de 
nenhuma água dos poços de Edom e dc Amom se recebessem a permissão de passar pelo 
território deles (Mm 20.17). Q^&ntfo não estava sendo usado, o poço poderia ser protegido 
por uma pedra que o cobria (Gn 29.2 e e l Coberto, o poço sorvi LI de esconderijo para os 
informantes de Davi [2 Sm 17.18-21). A água era tirada pelas mulheres, e o poço serviu 
de local de encontro para o servo de Abraão e Rebeca (Gn 24.11 es,), para Jacó e Raquel 
{Gn 29.2 e ss.) e para Moisés e Zipora (Ês 2.15 e ss j . 

/jrier também designa uni poço de Iodo ou de betume (Gn 14.10) como também o 
abismo, como local de destruição (SI 55.23; 69,15). 

tf>£r também é usado de modo figurado. A mulher estranha é como uma cova tT\ 
23.27), mas a amada é fonte de águas vivas íCt 4.15). A espora fie nm homem é sua 
própria fonte (Pv 5.15). 

O substantivo também é usado para formar nomes como Berseba, Beer iNm 21.16) 
e Bcor-í ilim (Is 15.8) 

b ' ' c r l ahay rõ ' í . Fonte daquele que tííue e me vê* Este e o nome de uma determinada 
localidade entre Cadte e Berede, ainda não identificada, Era o lugar de habitação dc 
leaque {Gn 24.62; 25 11) e o local onde Hagar foi salva da sede (Gn 16.M). O nome está 
relacionado com a frase "tu és um Deus que me vèíh (Gn 16.13), mas é um assunto de 
muita conjectura, 

b^ê r sheba'. Berseba. Fonte de Sete ou Fonte do Juramento, que marcava o extremo 
sul da Palestina, "de Da até Berfleba", ou o inverso ÍJz 20-1; etc1 Cr 21,2, etcX Era ura 
santuário (Gn 21.33; 46.1-5; Am 8.14; 5.5) Duas explicações dadas ao nome são 
apresentadas em Gênesis. Uma estabelece a origem do termo no juramento ($hdm'â) entre 
Abraão e Abimeleque, confirmado por sete {shebúT) cordeiros (Gn 21.30. 31). A segunda 
foz uma relação do termo com um juramento ($hebúf&) feite por 1 saque (Gn 26.31). fEste 
ê provávelBIente um exempto de explicação de um nome que nâo tinha a intenção de ser 
etimológica, mas antos, de ser um jogo dc palavras por certo interesse e melhor 
recordação dos acontecimento ali sucedidos. O local pode ter sido chamado tterseba antes 
de os eventos serem descritos. Outro exemplo claro dc jogo de palavras nada etLmofófcicü 
foi o caso de Babel em Gênesis 1 1.9. Babel em acadiano significa "porta dc Deus". 
Todavia, o termo soa ao verbo bãlal, "confundir". K.L1T.] 

Ejô r. Cisterna, Este é um substantivo masculino que vem da rai/- bür Wr 2.13 e Kethib 

de 2 Sm 23.15, 16, 20; veja búr). Uma cisterna cavada cm rocha que armazenava água na 
estação da chuva. No decorrer do tempo a água ficava estagnada, c os terremotos 
rachavam a rocha e o reboco, Jeremias contrasta Jeová, um poço artesiano, com a 
idolatria, uma cisterna parada c rota. 

bôr. Cisterna, ealabouço, fonte, abismo, cwro, poço. bôr está relacionado com &d> 
(cistema. Jr 2.13), bem como com b 'êr (poço), termo a que corresponde (Pv 5.15). E um 

substantivo masculino talvez proveniente da raiz b' f t que tem o sentido da "escrever 
cíaramente", A palavra ocorro 65 vezes, 

bôr pode rei o rir-se a um grande |uraco na terra. Um dos valentes de Davi matou um 
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195 tífla (bã'ash) 

leão em uma cova (2 Sm 2,3.30; 1 Cr 11.22). No clima seco da Palestina (já nos tempos 
pré-israelitas, Dt 6.11; Ne 9.25), as cisternas eram cavadas na rocha e depois rebocadas. 
Elas armazenavam água ajuntada durante a estação da chuva para ser usada na estação 
ria seca. Não se sabe ao certo quando começava o rebocamento. Alusões á abertura de 
cisternas e poços são feitas de modo freqüente (2 Cr 26.1Ü), como também ao ato do 
retirar água deles (2 Sm 23.16:'. Beber água da própria cisterna é uma promessa que 
Rabsaqué fez da vida, como ela deveria ser {2 Rs 18.31; Is 36.16). bôr deve ser disfinguido 
de "fonte que jorra" [ni(iyãn\ Lv 11.36). As leis do Israel reconheciam o perigo de animais 
caírem dentro de uma cova aberta, tornando o dono da cova responsável pelos prejuízos 
decorrentes de tal situação (Êx 21.33t 34). Tal perigo também é reconhecido em Qumran 
(CÍJC, 11,13), onde é especificado que um animal não deveria ser retirado no sábado. 

Covas e cisternas, com suas paredes verticais lisas serviam de prisões excelentes [cf 
ís 24.22). Por isso, os irmãos de José con sei varam-no proso em uma cova até que ele fosse 
vendido aos midianitas (Gn 37.20-29). No Kgitoele foi posto em uma mas morra (Gn -10. lõ; 
41.14). A última praga que caiu sobre o fígito atingiu até mesmo tais presos (Kx 12.29). 
Os opositores de -Jeremias lançaram-no em uma cisterna, mas Ebede-Meleque o Èibertou 
(Jr 38.6-13). bêt habbôr (casa da cova — ARA: enxovia, calabouço) podo também ser uma 
fia lavra genérica para masmorra (Ê* 12.29; Jr 37.16). As cisternas sorviam de locais 
adequados para se lançarem cadáveres Í-Tr 41.7, 9) e também do lugares de esconderijo 
rni tempos de perigo (1 Sm 13.6), 

As cisternas bem conhecidas serviam rio referenda geográfica, e.g., i> poço de Belém 
i'2 Sm 23.15, 16), o poço de Sirá (2 Sm 3.26), o poço do BotoEquede (2 Rs 10.14) e o poçn 
grande que estava em Secu (1 Sm 19-22}. 

Qkiantf] ao uso figurado* é dito que. o impio que prepara uma cilada é como um 
homem que cava uma cova profunda e cai dentro dela (SI 7. If>[16]). A esposa de alguém 
ê a Bua própria cisterna e rieve-se encontrar satisfação com ela 1 Pv 5.15), A morte é o 
desfazer da roda junto ao poço {Ec 12.6). Sara é a cova ou pedreira da qual Israel foi 
cavado ÍIs 51.1, 2). Experimentar grande perigo pode ser comparado a ser lançado vivo 
em ama cova de ondo se pode clamar ao SENHOR (Lm -3.53,55) e SÊ r libertado (SI 40-2). 
Ter a libertação do cativeiro ê ser libertado de uma cova em que nãò há água fZc 9.11). 

Morrer é descer à cova (Sl 28-1). Por isso, os mortos são os que descem k cova {SI 
B8A> 5f6, 71; 143.7). A cova é, etn certo sentido, sinônimo rio Seol iq.u.; cf. Pv 1.12; Is 
14 19;! 38.18). Todavia, Ezcquiel, distingue entre eles (32.18-32). O salmista aflito 
Ãarna por libertação da cova ('SI 30.314]) e compara a sua recuperação ao ler sido tirado 
T-: poço horrível (Sl 40.2 [31). Povos como Tiro (Ez 26.20), o Egito (Ez 31,14, 16; 32.18), a 
Kfefr ia iEz 32.23), Elão (Ez 32,24), Edom (Ez 32.29) e Siriom (Ez 32.30) são ameaçados 
de serem lançados à. cova. 

Bibliografia: ILEIDEL, A., Death and the aftertife, In: The Giígamesjk üpic and O. 
t w n / e f e , 2. ed., University of Chicago, 1949, p. 137-223. — SUTCLIFFE, Rdmund F., The 

7 iment and the future lifé, 2. ed , Newman Bookshop, 1947. - - TWIMP, Nicholas, 
JL, Primitive canceptiuns of death and the nether world in the Old Testa meu t, Pontificai 
IS f f i i li tnstdtntej 1969. — TDOT, v, 2, p. 463-5. 

I r . - • cheirar mal, aborrecer. 
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196 roa (hãbâ) 
T T 

Termos Derivai i os 

195a {br õsh) cheiro desagradável 

19õb n̂ JKZ ího'9há) (algo que tem cheiro desagradável) o que tem cheira 

ruim oti ervas daninhas. 

195c C ib"'uskirrj) atgo que tem mau cheiro ou que não tem valor, 

uvas bravas, 

Quando Moisés feriu a água do Nilo, OS peixes morreram c o rio flCpU cheirando maí 
{Êx 7.18,21). Depois das pragas das rãs, a terra também cheirou maL Quando algumas 
pessoas tentaram guardar sua porção determinada de maná, o maná deu bichos e cheirou 
mal (Ê\ 16.20). Contudo, a porçàii rfohrada guardada no sexto dia não cheirou mal {E i 
L6.24). Esta palavra, cheirar mal. também c usaria pelos supervisores hebreus py.ra se 
referirem à força rie trabalho escravo. Esses supervisores se queixaram a Moisés o a Arão 
de que estes haviam tornado Israel (um cheiro) odioso na presença de Faraó (Sx 5.21). 

Há ainda outros usos do termo: Davi clama porque as suas chagas se tornaram 
infectas e purulantas por causa dc sua loucura (Sl 3S-5E61X Jacó diz a U v i e a Simeão que 
o comportamento deles o tornou odioso ao povo de Cana a com drásticas conseqüências (Gu 
34.301. O Coei et (o pregador de Eclesiaates) afirma que moscas mortas fazem o ungüento 
do perfumador exalar mau cheiro ÇEç 10,1). 

A idéia de ser detestável é vista na decisão de Davi de lutar pelos fijieteus. Eles 
pensaram que Davi havia-se tornado odiado {ARA — aborrecivel) pçlõs israelitas (1 Sm 
27.12), A atitude de ÀbsalSo com as concubma» de seu pai deveria tomar Absalao 
detestável poib Davi e trazer desentendimentos entre pai e filhe (2 Sm 16.31}. Outras 
nuanças dc sentido sáO vistas nas atitudes dos ímpios desprezíveis i ou que agem de modo 
revoltante, Pv 13,5), 

Portanto, esta palavra descreve aJgo que possua odor desagradável, maus 
relacionamentos que causam ódio entre as pessoas e o princípio geral de que os males 
praticados são tão detestáveis que produzem um mau cheiro nas narinas de Deus. 

L.Cr. 

196 (frdfrô) menina do olho (Le.r pupila), Derivação incerta. 

197 (bãbe!) Babel, Babilônia, 
Babilônia é a grafia grega do nome próprio que, em hebraico, aparece uniformemente 

como bobei. 'Babel '. A palavra ocorre cerca de 290 vezes e designa uma antiga cidade na 
margem oriefital do rio Eufrates, terça de 32 km ao suE de Bagdá, perto do atual vilarejo 
de Iliba, no Iraque. Parece que a língua acadiana deriva esse nome de babili (m ) ou de 
alguma antiga fonte siinjeria. Mas, tanto num caso como no outro, a palavra significa 
'Torta de Deus*. Gênesis 11.9 apresenta o nome como "Babel" i talvez da raiz bãtál, 
"confundir"), mas provavelmente o objetivo de relacionar o nome próprio com a idéia de 
confusão seja de ironia, num jogo de palavras que alude ao que aconteceu quando as línguas foram confundia is, 

A primeira ocorrência segura de bah-iti lm) encoatra-se nos textos da III Dinastia de 
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197 b-ZZ (babel) 

Ur £2300-221) O a.C., por volta da época de Abraão), embora as Escriturai afirmem que 
Babilônia, juntamenre com Ereque e Acade, era uma das mais antigas cidades ao sul (Gn 
10,10), 

A cidade experimentou grande proeminência sob o reinado de JJamurábi, que algune 
identificam com a data de 1792-1749 a.C.s e outros, com a de 1728-1686 a.C., e que se 
destacou por seu código dc leis, O poderio da Assíria impediu (a partir de 1100 a.C.) a 
Babilônia de se sobressair, embora TiglatoPileser m (745-727 a.C.) lhe tenha dado 
destaque, nela governando com o nome de Puíu, nome que ocorreu na Bíblia como T u l " 
(2 Rs 15.J9). Merodaque-Raladã, om aproximadamente 700 a.C,, liderou a resistência à 
Assíria e, sem dúvida alguma, estava em busca de aliados (Ia 30.1). A cidade foi destruída 
por Senaqiüeribe em 689 a.C, em virtude da rebelião* tnas foi reconstruída pelo monarca 
assírio seguinte. E&ar-Hadldm (680-663 a,C.) 

Us caldeus ocuparam a região da Babilônia em 626 a.C. sob o comando de 
NabfrpolaS&ar eT com o grande sucessor deste. Nabucodonosor H> passaram a erigir o 
império neobabilônico. Em 612 a.C.p Assur, capital de Assíria, caiu. Nabucodonosor 
conquistou Judà em GÜ6-6Ü5 a.C. Dn 1) e anexou-a em 587-586 1'2 Rs 25), O império 
ampliou seu domínio até as fronteiras do Egjto, e t tendo Nabucodonosor como rei. 
Babilônia tornou-se uma cidade imponente. Seguiram-se governantes menos hábeis, e em 
539 os persas conquistaram a Babilônia i Dn 5). O impér io persa caiu 200 anos defmis, A 
Babilônia manteve alguma importância sob o domínio dos seleucidas et em seguida, dos 
partos, mas por fim desmoronou-se. 

A primeira ocorrência da palavra na Bíblía aparece no relato sobre a torre de Babel, 
em que oa homens, numa titãnica revolta social, procuraram livrar-se do governo divino 
e alcançar unidade e paz sem Deus, O símbolo de sua unidade foi a torre, e a força de sua 
unidade era seu idioma comum. Como conseqüência, Deus julgou-os e confundiu-lhes o 
idioma. De acordo com a epopéia sumêrica de Enmerkar (141-46), em certa época os 
homens louvavam a Entil "com língua1', possivelmente um reflexo deste evento na história 
secular. 

A grandeza e a reputação da Babilônia reíletem-se nas fontes bíblicas íls 13; Mq 
4.10), até mesmo a referência de Jeremias aos muros da Babilônia (5.12, 58'. Seu sistema 
religioso venerava Marduque e Bel ou um dos dois como deuses da cidade. Os dois nomes 
são conhecidos na Bíblia (ls 39.1?; Jr 50.2). Enuroa Rlish, o antigo relato babilònico da 
criação, menciona um panteão de deuses e deusas. Mesmo numa época tão posterior 
quanto o século i d.O„, João referiu-se ao sistema religioso, Babilônia, como a i:a mãe das 
meretrizes e abominações da terra" (Ap 17,5). Não é de admirar que Deus tenha levado 
Judã para a Babilônia a fim de preservar um remanescente ao permitir-lhes que 
experimentassem de primeira mão a terrível loucura que ó a idolatria (por essa razão, 
mais da metade de todas as referências bíblicas encontra-se em Jr), 

Conquanto Nabucodonosor tenha vislumbrado a soberba cidade que usurpou a 
liderança de Jerusalóm como uma cabeça de ouro (Dn 2), Daniel enxergou o seu 
verdadeiro caráter animalesco como de um leão (Dn 7). Daniel baseou sua oração pela 
libertação de Israel na predição de Jeremias de que 0 cativeiro duraria 70 anos (Jr 25.11, 
12; 29.10: Dn 9.2 e ss.). Mas embora Jeremias tenha predito u duração do cativeiro, Isaías 
;!reviu a maneira como Israel sairia da Babilônia através da conquista por Ciro : Es 41; 
4'114; 45.1 e ss., ete,). 

Bibliografia: Babylon, lu: Encyclopedia Judaica, v. 4, p. 30-4. — JACOBSENj T,, 
Babel e Babylon, 1DB, v, 1, p. 334-8. — WlSEMAN, D. J.f Babylon. O.T, ZFEB, v. 1, p, 439-
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48;.— KRAELItfG, E. G. H., The towérp o fBat f l , 40:276-81. PARRQT, A,, Babylon and 
the Olá Testarnent, Philosophical Library, 1958. — SA.GQS, H. W. E.t Tke greatn&à that 
uías Bakylorí, Glasgow, McClelland, 1962. — SlFF, Myra et ai, BabeLf tower of, In: 
Encyclopedia Judaica, v. 4, — TDOT, V. 1, p. 466-9. 

L.G. 

33 {bãg). Qere diz baz, n." 225a. 

198 (bãgod) cigir traiçoeiramente, agir enganosauiente, agir com 
infidelidade, ofender. 

Termog Derivados 

198a {beged.) I, traição. 

198b -trnpn (bõtfdôt) traidor. 

198c iTuZ tbãgôd) traidor, 

19Sd H H (beged) 11, vestimenta. 

As várias formas verbais aparecem 47 vezes, 21 como partícipiq usado no papel de 
substantivo para descrever aquele que age traiçoeiramente. Trata-se de alguém que náo 
honra um acordo. A raiz no árabe meridional tem o sentido de HenganaP', 

O verbo é usado para denotar infidelidade cm várias relações distintas. Ê usado com 
relaçao ã in lidei idade conjugai. G objeto da falta de fidelidade pode sei" a esposa (Ex 21,8, 
uma serva; Ml 2.14, mulher da mocidade) ou o marido (Jr 3.20), Esta última passagem 
também mostra que a palavra é usada para descrever a infideUdade de Israel para com 
o Senhor iJr 9.2[11). Além da metáfora da infideiidadc no casamento, que descreve a 
rebelião de Israel contra o Senhor,, o Senhor ou a sua aliança é, às vezes, o objeto explícito 
do verbo (1 Sm 14.33; SI 78,57; 3 19..T>8). Até mesmo o questionar de sua justiça é uma 
atitude do traição (SI 73.15), A in fidelidade para com a aliança do jfenhor pode estar 
relacionada com a infidelidade para com o próximo (Ml 2.10 c ss.). Assim, a palavra 
também é usada para se rofei ir à violação de acordos humanos o do responsabilidades 
previstas no relacionamento humano comum. Os homens de Siquém agiam 
traiçoeiramente com Abi me leque a quem tinham feito sou rei (Jz 9), Jó sentiu-se traído 
por seus amigos (Jó 6.15), er nos tempos de «Jeremias, OF direitos relativos à propriedade 
foram violados por homens pérfidos (Lraidores) {Jr I2.fi:. 

O viiiho (conforme o TM) como também as riquezas (conformo 1Q IIc 8.3) podem levai' 
os homens a proceder desta maneira (IIc 2.5). 

Os traidores são às vezes recompensados na mesma medida (Jz 9; Is 33.11, De 
qualquer modo, o Senhor julgará tais pessoas mentirosas (SI 25,3; Pv 2,22; 11.6; 21.18). 

beged I. Traição* Aparece doas vezes, em I sai as 24.16, como parte de um jogo de 
palavras e. em Jeremias 12.1, onde se refere a traidores agindo com traição (ARA — 
pedida mente). 
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201 bãdad) 

bõg"dc>t. Traidor. Aparece em Sofonias 3-4 traduzido por pérfidos na ARA. Poderia 
parecer que a idéia de traidor é relevante, visto que uma tradução enfática é necessária 
para acentuar que os falsos profetas são 1 raidores que enganam uma nação inteira. 

bãgod- Traiçoeiro. Aparece duas vezes (Jr 3,7, 10J-

beged II. Vestimenta, A relação desta palavra com a raiz acima citada não é clara. Ü 
KB fala de um desenvolvimento semântico correspondente no árabe do substantivo "roupa" 
para o verbo ''disfarçar". Contudo, os desta lhes são dewconhecidos. 

beged e termo genérico e pode-se referir a qualquer tipo de vestimenta, desde as 
roupas usadas por ricos e poderosos até os trapos dos pohres e leprosos. É usada para se 
referir ás vestes santas do sumo sacerdote e também para o pano usado para cobrir os 
utensílios do tabernáculo (Nm 4,6-13) ou para cobrir uma cama (1 Sm 9,13;. 

Bibliografia: TDOT, v. 1, p. 470-2. — TH AT, v. 1, p. 261-3. 
L.G. 

199 "T3 tbad) I, liníio branco• 

Existe dúvida a respeito da derivação deste substantivo. O KB estabelece sua origem 
em bad II i'201a), peça de tecido. Foi aplicado ao menino Samuel com sua estola sacerdoLal 
de linho 1 Sm 2.1SV Os sacerdotes de Nobe vestiam estolas saoèliüotais de linho (1 Sm 
22,18). Davi dançou perante o Senhor usando uma estola sacerdotal de liilho (2 Sm 6.14). 
Os saceixlotes usavam calções do linho, nutras, tiaras, capas, túnicas do linho (Êx 28.42; 
39 28" Lv 16.4"). Os anjos aparecem em vestimentas de Íínho (Ez 9.2, 3; 10.2, 6), 

L.G. 

(bad) II. Veja o n.u 201a, 

(bad) III. Veja o n.ü 202a. 

200 {bãdã") planejar, inventar (sentido negativo). 

201 {bãdad) somente Ocorre apenas três vezes. 

Termos Derivados 

201a t " i j (bad) /í, sozinho, por si mesmo, uma partem além de. 
201b (bádãd) solitário, sozinho. 

O conceito fundamental é "ficar separado ou isolado". Pode também ter a idéia de 
dividir em partes. Este verbo enfatiza a idéia de isolamento, e.g., o pássaro solitário nos 
telhados (SI 102.7), o jumento montes (figura fie Kfraim) que vai solitário para a Assíria 
Or - 9 e o soldado solitário errante. 
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biid íí. Sozinho. Este termo derivado é usado mais de Í0{) vezes, normalmente na forma 
composta lebad. Pode ter conotação positiva, negativa &u neutra. Quanto ao uso chamado 
positivo, a palavra <'• usada para se referir à i 11 iptimparabilidade e a singularidade do 
Senhor em sua reivindicação exclusiva de divindade, conformei vê em suas obras 
extraordinárias <Dt 4.35; 32.12; Jõ 9.8; ís 44.24; Ne 9.6), ou em sua exaltação esplêndida 
(SI 72.18; 14S.13; Is 2.11, 17). Além disso, ainda no USO positivo, Balflâo celebrou a 
habitação solitária de Israel (Nm 23,9), o que parece referir-se ã posse da terra de Canaã 
unicamente por Israeâ e a sua s^urança ali (cf. Jr 49.31). 

Quanto ao uso negativo, o isolamento deplorável de Israel é resultado do julgamento 
do Senhor sobre a nação (Ts 27.10; Mq 7.14; Lm 1.1). Ao comentar esta ultima passagem. 
Rudolph observou: "Este não ê o 'esplêndido isolamento* de Números 23.9 e de 
Deuteroirômí& 33.28, mas sim a solidão de uma mãe que fica sem os filhosfJ (citado no 
rA7}7\ vr 1, p. 476). 

A palavra adquire também conotação negativa quando se refere a uni homem 
abandonado por sua comunidade ou por Deus. Assim, o leproso impuro precisava sofrer 
sozinho, longe da comunhão com os outros ÍLv 13.46), e Jeremias reclamava que, por 
causa de seu chamado singular, ele não podia assentar-se na roda dos que se alegram (Jr 
15,17). O sal mista sob a mão disciplmadora de Deus sente-se solitário separado dos 
homens e abandonado por Deus (SI 102,1*7(2-8]). 

Este contraste entre a solidão causada pelo abandono e pela singularidade na 
exaltação ajuda-nos a melhor entender o Senhor Jesus Cristo^ que, sofrendo a solidão da 
cruz, alcançou um lugar à destra de Deus (Fp 2.6-11). 

Assim, também não ó bom que o homem viva só, sem espoüa i.Gn £.18). Um homem 
sozinho pode ficar exposto ao perigo (2 Sm 17.2). Pode-se sentir a triste solidão de Jacó 
enquanto ele esperava solitário durante a noite, antes de encontrar-se com Esaú, até que 
se mostrou encorajado somente depois que recebeu a bênção do anjo (Gn 32.24[251). 

A palavra ê usada de modo mais neutro nestas passagens tão conhecidas: "não só de 
pão viverá o homem" (Dt 8.3) e "pequei contra Li, contra ti somente" fSl 51.4[fi|). 

Gomo advérbio de limitação o termo aparece em Isaías 26.13; ;< Graças a ti somente 
é que louvamos o teu nome". Já fbad seguido de min torna-se equivalente ã locução 
prepositiva iLsem contar", "além de": os filhos de Israel I„J sem contar crianças (Èx 12.37); 
cidades fortificadas [...] além de outras cidades sem muro (Dt 3.5). Há casos quando min 
aparece como prefixo, e.g., niillrUi.d, que pode ser a forma invertida Vbad min: nenhum 
outro há senão ele imUl badõ, Dt 4.35), 

Outra tradução possível ê a de uma parte definida, e.g. cada um de igual peso (bad 
b had, Ex 30.34), bem coma o plural (baddtm), que denota alguma coisa que decorre de 
outra, força ("membroü", do um homem, Jó 18.13), ramos de uma vi de ira (Ez 17.6; 
19.14); varas f ara — varais) usadas para transportar a arca da aliança (Éx 25.13); a mesa 
dos pães da proposição (Éx 25.27); ou o altar da oferta queimada (Èx 27.6, 7), o altar do 
insenso (Es 30,4, 5). O termo também é usado para se referir aos ferrolhos de uma 
fortaleza (Os 11.6), 

bãdãd. Sozinho, solitário, desoladof somente* O conceito básico é o de solidão: o 
leproso devr viver sozinho, em isolamento (Lv 13,46), Israel habita sozinho em segurança 
(livro de ataque Dt 33 . somente o Senhor guiou Israel (Dt 32,12). 

U G 
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203 Íbãdal) 

202 ~\2 (bdd} Ace i ta como ra iz de: 

202a 2 \bad) III, jnentiroso, mentira. Possivelmente oriundo da raiz bd'. 

A etimologia desta palavra é incerta: 0 sçu sentido básico é o de conversa vazia, vã. 
O orgulho vão de IToabe mente Gs 16.6). A expressão "faladores vazio?'1 descrevia falsos 
profetas, e.g.. os que transmitem oráculos (adivinhadorcs --ARA, Jgabamlás | Jr 50.36). 
Os presságios do que se vangloria são como discurso vazio (Ts 44.15). 

L G . 

203 Cbãdal) separar-se, ser separado (nifal\ fazer diferença, dividir, 

separar, cortar (hifíl). 

Termos Derivados 

203a ^'2 1 bádâl) pedaço, pedaço cortado. 

203b {wibdãtâ \ local separado. 

203c i V l ? (b'di.1) amálgama, e&tanho, refugo. 

203d i r ^ i n (brdôlah) bdélio. 

Este Vfírbo,, usado somente no nifal e no hifil, tem o sentido básico de "ser separado" 
ou ""separar", "dividir1'. Este sentido pode ser visto em passagens como Gênesis 1.6, onde 
o firmamento foi separado das águas; Gênesis 1.14, 18. onde os luminares celestiais São 
vistos como criadores da distinção entre dia e noite; e Êxodo 26.33, onde o véu é 
apresentado como elemento divisor das duas partes tio templo, 

A palavra ocorre várias vozes em contextos nos quais se vê a separação entre Isratl 
•• os seus vizinhos íEd 6.21; Me 9.2: 10-28129]). Este era um ideal da comunidade pós-
xílica que refletia o desejo deles de preservar a integridade étnica da nação. Em Levítico 

2U 24. a palavra é usada de modo semelhante, exceto pelo fato de que é Deus quem 
separou Israel das nações, dando-lhe um lugar privilegiado. Co nsegu interne ate, Israel 
deve fazer distinção {bãdal) entre os animais puros e os imundos iv. 25). 

A palavra também era usada em um sentido um pouco técnico. Podia ter o sentido 
ÍÍ-parar tropas (2 Cr 25.10), ou de designar cidades para um propósito especial (Dt 

4.41: 10.2, 7), ou de indivíduos separados para o serviço 11 Cr 25.1; Ez 39.14). Em Esdras 
Ht8 o termo é usado no sentido de "banir", referindo-se aos membros infiéis da 
N M -.."J idade pós-exílica. 

O conceito de separação inerente a bãdal foi usado para descrever a atividade 
tapeeial de Deus ao separar Arão para ser consagrado às coisas santas (1 Cr 23.13) e a 
Ejmpraçâo dos 1 evitas (Nm 16.9; Dt 10.8). Israel foi separado para ser herança de Deus 

: RÍ 8.53). 
; iluvra também descreve a separação de Deus, que é o resultado do pecado (Is 

59 2 

b - ! Prumo, esíanA-o. Esta paiavra (sepa r a r) d e nota o q u e é separa d o <I e um metal p re-
4i_ osc JU i*= um minério. Por isso, no LeHo de Isaías 1.25, o termo refere-se a um metal 
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que, combinado com um metal precioso„ reduz o secundo a refugo. O termo é usado com 
este sentida quando fala figuradamente de Israel {Ez 22-18). Em varies contextos o 
sentido ê "estanho". Quando misturado com o cobre, oestanho produz um amálgama, que 
é o bronze. Por conseguinte, o estanho era bastante importante na antigüidade. Társis, 
na Espanha, era aparentemente a fonte principal do metai A expressão "pedra de 
estanho" refere-se a uni prumo (JVEIA) em Zacarias 4.10 (nào é a mesma palavra usada cm 
Am 7.7, 8). 

b*dÕ!ah. fídélio. Possiveímente uma pedra (pérola?) ou talvez uma resina (c/l KB), 
b'dõlah era um produto da terra dc Havilá (Gn 2-12). A cor do maná foi comparada com 
a do bdélio (Nm 11.7). A derivação é desconhecida. 

T,E.M. 

íb'dm. Veja o mD 203c. 

{bcdõíah). Veja o n.41 2Ü3d. 

204 p~— {bãdaq) emendar, reparar. Talvez um termo de nominativo do substantivo 
abaixo relacionado. 

204a {bedeq) brecha, buracaT fissura. 

205 H^O (bhhl Ace i ta como ra iz dc: 

205a t̂ nÍD ibõhã) vazio, oco. 

Sempre a com páü hado jj|or tõhü, *SÉiin forma* (g. v.), hõh ü d escreve a wxxà ição primeira 
da terra, "vazia" no começo da criação (Gn 1,2), ou "tornada vazia" pelo juízn de Deus (Is 
34.11; Jr 4.23). É provável que a descrição feita em Isaías sobre a desolação de Edom o 
a que em Jeremias se refere a ísrael tenham usado esta frase a partir do quadro do caos 
inicial de Gênesis, 

B i h U o g r a f i ^ YCftflfO, Edward J., The ínterpretation of Gênesis 1:2, \VTJ, 23:151-78. 
E.A.M. 

T r j 3 (èàhírk Veja o n/' 211b. 

~~~ bahcfí) pedra de preço elevado, talvez o pôr firo. 

207 I ser pertwbado, perturbar, alarmar, aterrorizar; apressar. 

Termo Derivado 

207a tnbnh {behãlà) terror repentino, alarme. 

£J. . •' iicorre 50 vc^ea no AT, 11 das quais aparece na parte araniaica de 



208 C " íbhm.) 

pahadi "ter medo", e yctgor, palavra genérica para "temer", yãrê' refere-se a um temor 
reverente, bãhal normalmente expressa uma reação emotiva de alguém que é 
--.rpreendido por algo inesperado, ameaçador ou desastrosò {e.g.} Israel diante das 
notícias da morte de Abner, 2 .Sm 4.1; ou os benjamitas na ocasião de uma emboscada, 
-Jz 20.41). 

Deus perturba as nações, às vezes, a ponte de chegarem ao pânico. Por isso Edom 
ficou alarmada quando ouviu que Deus interveio a favor fie Israel no mar dos Juucos (És 
15.15). O salmista antecipa o pânico que cairá sobre os seus inimigo.1? à medida que Deus 
^e coloca contra eles (S16.Í0IHI; 63.17[1&])> O dia do Senhor será especialmente marcado 
por naç&es alarmadas, como no caso de Babilônia (Is 13.S). Com o aparecimento do rei 
•/scolhsdo, Deus se dirigirá contra as nações conspiradoras e "no seu furor as confundirá71 

bãhal •— ̂ aterrorizará") (SI 2.51. Assim a derrota psicológica preliminar do inimigo é 
p?trte LÍOS leitos de Deus em tal guerra. 

Todavia, certos indivíduos também conhecem a perturbação de suas emoções 
provocada pela mão de Deus (cf. Jo 23-15). bãhal é um termo freqüento em Daniel, 
aparecendo nos contextos de sonhos e visões do livro, tanto do profeta (4,5) como dò rei 
5.6) 

Esta conotação de temor da acareação com o sobrenatural é vista no terror de Saul 
diante do aparecimento de Samuel (1 Sm 28.21) e no temor de Israel na presença da 
m ;ri.e repentina (Lv 26-16; SI 78.33). 

Outro sentido de bãhal, "apressar"1, "ser rápido", é encontrado na literatura de cunho 
narrativo ie.g. 2 Cr 35-21; Et 2-9; Dn 2.25 J e nos trechos sapienciais, onde o termo e 
issoeiado às atitudes impulsivas ou imediatag de preservar a riqueza {e.g., Ec 5.2[11; 7.9; 
s v 20 .21 ; 28 .22 ) . 

behã lá , Terror repentino, Nas quatro passagens onde behãlá é empregado, Deus ê 
sempre o sujeito que traz terror sobre Israel, Deus ameaça com terror (Lv 26,16), ou 
í f innasse que ele trouxe behãlá sobre eles (Jr 15,8; St 78.33) por causa da indiferença que 
tési para com ele. Parece que ambos os sentidos de hãhví, "alarme" e "pressa", estão 
incluídos no substantivo behãlá, 'terror repentino". 

E.A.M. 

- * !6/tm.feáceita c omo r a i z de: 

J ^a (b"hêmâ) fera, animal, gado. 

: Sb trri015 (Ifhêmôt) hipopótamoy 

V h ê m ã , Fera, animal, gado. Usado 137 vezes, b*hêmà refere-se a animais de quatiO 
f sendo distinto dos pássaros (Gn FI.7), peixesh e répteis (1 Rs 4.33[5.13]). 

Vhcmà está em contraste com o homem 'ãdãm) [<j,,e.tExi),9, 10) e ainda que ambos 
---- íob a categoria de coisas vivas f f iayyã), em nenhuma parte o homem é classificado 

H a — animal. b^hêmú pode-se referir tanto à fera selvagem, embora o uso exclusivo como 
i r - i selvagem seja menos freqüente [cf. -Jr 7.33), como aos rebanhos dom épicos (ARA — 
a Õ D L . - domésticos). Quando se refere aos rebanhos domésticos, b'hêmâ inclui 
: •• gado de porte maior (bãqãr, q.v.) e os ovinos (tsõ'n), mas nunca as 

1 *= rastejantes" : remes), que rastejam sobre a terra. Estes talvez sejam animais 
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Em (bfuni 

menores como lagartos^ roodores, etc, 
bíiêmâ, quase Éaflipre coletivo, é criação de Deu a (Gn l ^ J ô é preservada por ele por 

meio de sua provisão (SI 36.617]; cf. 104.14), 
O domínio do tomem sobre o mundo anima] não deve ser interpretado como 

exploração, O tratamento cruel par* com os recursos n atura ish dentre os quais os animais, 
acarreta em julgamento <Eíe 2.17). Na verdade, a vida moral do homem está tão 
relacionada com a natureza que os pecados trazem devastação no mundo natural (Os 4.1-
4) Jeremias declara que o mal moral humano trará falta de animais (Jr 9L10[?];; (:[. 9.4 c 
s.O. Os justos cuidam dos animais ÍPv 12.10), 

Diversas proibições são dadas com respeito à relação do homem com os animais. Ele 
é proihido de fazer uma imagem de Deus à semelhança dos animais (Dt 4,17), Os seres 
humanos não podem ter relações sexuais com os animais sob pena de morte (Ex 22.10, 
1S[9( 181; cf- Lv 18.23). Certos animais, principalmente — mas nem sempre - aqueles 
que não ruminam nem têm o casco Tendido, eram impróprio® para a alimentação (Dt 14,4-
8). provavelmente por razões de higiene (cf. Lv 11.40, 20.25, veja HARIUS, K.L. 
Man—God'$ eterna! creation, Moody, 1971, p. 139-44), 

Na literatura apocalíptica os animais LAKA — bestas) são símbolo de nações más, 
embora outro termo seja usado ali f D n 7.7). 

fcThèmôt. Hipapótanio, Embora usada somente uma vez (Jó 40 15), tíkêmôt tem 
produzido considerável discussão. Como uma extensão do plural de tfhémã fq.v.), 
semelhante ao super!ativo cm português, b*hSmôt se refere a um animal de porte, ã besta 
selvagem por excelência, Com base na descrição de Jó 40.15, o b'fíemét é um animal 
terrestre, em contraste com o leviatâ {íiwyãitin, q.v.), ÍpJe é provavelmente um monstro 
marinho, embora alguns considerem o ffhêmôt uma criatura aquática. 

O debate existente é se o brhèmòt deve ser considerado um animal natural, o 
hipopótamo, ou se há uma referência a um monstro dos mitos do antigo Oriente Médio, 
que, segundo se alega, funcionava como adversário da figura do herói, o qual o herói, 
semidivino, derrotou. O b"kémôt é melhor compreendido como animal de grande porte 
cujos hábitos são conhecidos e descritos. Contudo, como é comum na poesia, pode 
simbolizar outra coisa aqui, como a estranha besta da mitologia. Portanto, é possível que 
exista alusão a uma besta mitológica na passagem de Jó, mas tal alusão não deve ser 
interpretada como legitimadnra da voracidade destes mitos como verdadeiros, (Veja a 
discussão de tais alusões mitológicas em tuak),- O conceito pagâo, se estiver de fato em 
vista, e modificado pelo acréscimo da expressão "que eu criar (Jo 40.15). A declaração de 
que o tfhêmót é "a primeira das obras de Deus" (Jó 40.19) c uma referência, não à 
cronologia, mas ao tamanho do í/hêmôt feJe é a obra-prima dos feitos de Deus1', diz a 
ARA [Se o tfhêmôt é a criatura real, a descrição dc que a "sua cauda e como um cedru" 
• • ra:.!-.-. Será que a palavra zãurib, -cauda", foi também usada para se referir a outros 
.:.- mbm - externos • como talvez à tromba de um elefante? iVesse caso, o eíeíante seria 
•j m cau^dato .^nda mais provável. K.L.H.l 

A ^ kêmôt fortalece o impacto da passagem que afirma ser ele a criatura 
mais fiste d;; criaçãí de Deus. Os gregos, tem sido observado, foram atraído* pelo belo 
como expressão da divindade; já os hebreus foram impressionados pelo imenso, ainda que 
feio, codiD K f f G K D ^ â o do poder da divindade. 

E.A.M. 
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nlCTtp. [h'hêmòt). Veja on." 2ÜSb 

209 ]H2 {bhn). Ace i ta como raiz de; 

209a í jná {bõhen) polegar das mãos e dos pés (sempre usada com ambos os 
sentidos ao mesmo tempo). 

Apiicava-se sangue ao polegar da mão direita e ao polegar cio pé direito por ocasião 
ria consagração do sumo sacerdote (Êx 29.20) e de seus filhos ÍLv 8.2'í, 24), sendo aplicado 
também sobre a orelha direita. A cerimonia poderia afinal sugerir que o sacerdote deveria 
ouvir, trabalhar e andar para o Senhor. Também o azeite, além do saugue, era igualmente 
aplicado ao leproso que devia purificar-se ;Lv 14,14). Na conquista de Canaã, Adoni-
Bezeque, orei cana n eu, quando capturado, foi humilhado com a amputação dos po legar es 
dos pés e das mãos, ficando incapaz de reinar Uz 1,6, 7). 

E.À.M 

210 ibhq). Aceita como raiz de: 

210a pri^ (bõhaq) erupção benigna na pele (Lv 1 3,39). 

211 "i~Z fbhr).. Aceita como raiz dei 
211a t r - ^ 5 (bafvenet) sinal branco na pele. 

Termo encontrado somente em Levitico 13 e 14, baheret é um possível sinal dc uma 
doença na pele (fsãrfrat, q,r,). A averiguação do sintoma pelo sacerdote enfatiza a 
preocupação que a Bíblia apresenta para com a higiene corporal. 

E.A.M. 

211b *TrT3 {bãhir) brilho, brilhante, da luz. 

212 Bis (bô ) entrar, vir. No hifil "trazer', 

Termos Derivados 

212a (bi'á) entrada* 

212b ttfelzç {mãbôl entrada. 

212c HlKlDÇi (fbü ti) produto, 

bò ', o quarto verbo de maior ocorrência no AT, é usado 2 570 vezeí, na maior parle 
das vezes tendo o sentido cotidiano de Lir; chegar, entrar em unia casa", ou, de maneira 
mais idioma fica."morrer" (ir aos pais), ou para se referir às relações sexuais (entrar nela) 
Um d e seus sinônimos é htiídk, ''ir"; um dos antônimos é VJSSSIÍ"sair". 

Teologi ca mente, o verbo bô' aparece em contextos diversos mas significativos 
Quatro aspectos do verbo podem ser identificados. 
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Em primeiro lugar, bô' è encontrado com referéiKia a yHWM quando este aparece 
comq aquele que vem até o seu povo. Na fundação, de Israel como nação, ele veio em 
nuvens espessas ao monte Sinai (Éx 19.9; 20,20). Do Sinai ele veio com seus dez milhares 
para lutar por seu povo (Dt33.2^5; Uc 3.3) De acordo com sua promessa, de que ele viria 
a caria lugar escolhido por ele para fazer que seu nome fosse lembrado (Êx 20,24), ele veia 
no Monte Sião com seus dez milhares de santos (SI 68,171181). Por isso ele vem para lutar 
por Israel através ria história \\s 30.27), o que é uma segurança de que no futuro ele dará 
a Israel uma vitória final e universal sobre o mal (SI 96.13; 93.9), Assim como ele cumpriu 
•á sua promessa np passado de julgar as nações (cf. Is 19.1; -Jr 215.31). também virá no 
futuro para .julgar os ímpios (Is GG. 151. Ele virá como guerreiro poderoso, trazendo de 
voJta a seu povo doe confins da terra (la 40-9-11), e habitará em Jerusalém (Zc 2.1 0[i4]). 
Á idéia dc que o Senhor é um Deus que vem trazer salvação é resumidamente captada 
por Oséias; "Conheçamuri e prossigamos em conhecer ao S E N H O R : como a alva a sua vinda 
ó certa; e ele descerá sobre nos tíumo chuva, como chuva eerôdia que rega a terra" (6.3). 
Esta antecipação que caracteriza o AT acha o seu cumprimento parcial em Jesus Cristo, 
de quem se pode anunciar com entusiasmo: H'ESendito é o que vem (entra • - bn'\ em nome 
do SENHOR" (SI 113.26). A vinda de Deus para salvar ê essencialmente uma intervenção 
e quase sempre é vista como iminente. 

Todavia, ele também vem para .julgar o tsrael pecaminoso (SI 5D.3). Na verdade, uma 
das últimas profecias do AT afirma que YHW15 virá repentinamente ao seu templo como 
fogo purificador ÍARA do ourives) (Ml 3.1). 

Além dessas afirmações com respeito á sua vinda pessoal, outros textos revelam 
varias maneiras nas quais ele vem: em um sonho a Àbimeleque (Gn 20.3); por meio de 
mensageiros muito identificados com ele, mas ainda distintos dele (Jz 6.11; 13.6-10); 
juntamente com a arca (1 Sm 4.6, 7); e na palavra de um profeta (Nm 22.38; 1 Sm 2,27}. 

Em segundo lugar, "vir" ÍÉJÊ1) está associado com o tema do cumprimento da 
promessa. O veredicto relativo às palavras íi.e., promessas) de Deus por intermédio de 
Josué é que "todas vos sob revi eram {bo')" í.Js 23.14). John Bright observa que, quanto 
lhe é possível afirmar, em Ioda ocasião em que bô* è usado com respeito ao propósito da 
palavra de Deus, o termo tem a íórça de "sobrevir", "realizar" ( D ü R K A M , John & PÜRTEK, 
J. R. eds,, Proclamatión andpmsence, John Knoxh 1970, p. 2061, O teste de um verdadeiro 
profeta consiste em que as suas palavras de fato se cumprirão (Dt 18.22). Naturalmente, 
as palavras de um falso profeta também podem-se cumprir, e, por conseguinte, é preciso 
examinar também o conteúdo teológico da palavra profética (Dt 13-3), 

Executando suas ameaças ou suas promessas, Y H W H demonstra o seu domínio sobre 
a história <Js 23.15; 2 Rs 19.25; Is 31.2). Com freqüência as prediçoes usam o hifil 
causativo de bô\ que mostra claramente que é YHWH quem dirige a história com 
suiterania (Ex 11.1.; 1 Rs 21.29passim). Em uma passagem que exalta vi-fwi-T acima das 
imagens de escultura, lê-se: "Eis que as primeiras prediçües já se cumpriram'3 (Is 42.9). 
Os deuses são desafiados a declarar "as coisas que hão de vir" [bô') (ls 41.22). A 
promessa dada aos patriarcas da terra e da multi.plicaçào da descendência é apenas uma 
das muitas promessas-ppedições que vieram a cumprir-se e que demonstram a 
superioridade de YHWH. 

Uma expressão característica referente ao futuro, embora não necessariamente aos 
dias finais da história mundial, e "vêm dias" (pariicípio de bô0- Embora seja. empregada 
por Àmó* C8.ll; 9.13) e Isaías (27.6: 39.6), é Jeremias quem mais a utiliza como 
introdutória que ãs vezes anuncia julgamento le.g., Jr 9.26(24]; 19. G; 46.12; 49.21, mas que 
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também aituncia salvação (Jr 10.14), e até o estabelecimento fia nova aliança {Jr 31,31) 
e o aparecimento de uni messias que reinará (Jr 23.ü). 

Em suma, b&' & usada para anunciar ameaças e promessas. Por isso, ai o cia que bò' 
seja usada na proclamação de juízo cont.ra Eli (1 Sm 2.31 :• e contra Ezequias (2 Rs 21). 17), 
os profetas pré-exílicos usam-na na forma de um perfeito profético com referência ar» 
julgamento iminente sobre Israel ÍAm 6.2; Os 9.7; Mq 1.9; 7.12). Para Sofonias é a vinda 
do dia do furor da ira do Senhor (2.2); para Jeremias, é um dia de calamidade também 
para o Egito (46.22) e para a Babilônia (50.27); para Ezequiel, é o dia da turbação (Ez 7.7, 
10); e, para Joel. um dia de destruição de Shadai (J1 1,15). Este juízo virá porque o povo 
recusou arrepender-se (Is 5,19; Jr 25,8-11; Sf 2.3). 

Este verbo também é usado nas proclamações dc salvação dc que Israel voltará ó 
terra (Mq 4.8; 1& 35.10; 51-11; Sf 3.20; Kz 11.16; 34.13). Além dissoT Ezequiel viu a glória 
do Senhor entrando no novo templo H3-4), e Ageu previu a riqueza de todas as nações que 
viria ao templo (2.7). Esdras estava entre aqueles da Diáspora que voltaram à casa de 
Deus (3.8). 

Em terceiro lugar, a palavra é u^ada em contextos relacionados com o Messias "que 
vem" e Lrará salvação. Embora Gênesis 49.10 esteja repleto de questões f.-nt.ieo-textuais, 
peb> menos fica claro que Jacó fala de um dirigente que virá da tribo de Judá. Ezequiel 
e Zacarias aprofundam esta esperança por aquele "que vem" (Ez 21.27[32]; Zc 9.9 e ss j . 
De acordo com Zacarias, este rei triunfante é pobre e vem montado em jumento, .símbolo 
de sua humildade, 

Por fim, bô' é usado com referência ao homem que vem ao santuário juntamenle 
com sua comunidade para arar e trazer sacrifícios (Dt 12,5; 31.11; 2 Sm 7.18; Is 30.^9; Jr 
7.2,10; SI 5.7 [83; 42.2 [3]). Enquanto os sacerdotes precisavam satisfazer regras específicas 
para entrar neste recinto sagrado (Êx 28.29 c ss.; 29.30; etô,}, todos os que ali entram 
devem mostrar um comportamento justo (SI 15; 24). Os estrangeiros também podiam vir 
para orar (1 fia 8.41)f mas os eunucoa eram excluídos da comunidade cultuai (Dt 23.112]). 
Quando o povo vinha ao santuário, eles também iam aos sacerdotes (Dt 17.9). lambem 
iam ao profeta para ouvir Ho Senhor (e.g., 1 Rs 14,3, 5; 2 Rs 4.42; Ez 14.4, 7). 

b f â . Entrada* Usada apenas unia vez, òi 'á refere-se a uma entrada dentro do templo 
onde a repugnanl l*1 imagem dos ciúmes foi erigida (Ez 8.5). 

mãbó+ . Entrada, pôr-doaoL Embora mãbô 'refira--se concrotammite à entrada de uma 
cidade (Jz 1.24) ou de um templo (2 Cr 23 .13). efc.. o termo e u ti!i/.ado em sentido abstrato 
na expressão "sair e entrar" (2 Sm 3,35), que em hrhraico tem o sentido de "Ioda a 
extensão da vida dc um homem" (cf. os contextos de bênção em Dt28.fi, de vigilância em 
} Sm 29.6, de súplica e m i f e 3.7, de promessa em Si 121.8 e de juízo em Is 37.28). 

t"bü'â. Produzir, frutificar. 

Usado 42 vezes, de maneira mais freqüente em Levítico, Deuterort5mio e Provérbios, 
J bü 'â refere-se ao fruto do solo, colheitas de cereais ou de frutos. A literatura profética 
e poética amplia este sentido para se referir ao "resultado" de algo. O fruto i f òú 'ã) da 
sabedoria é tnelhor do que a prata escolhida (Pv 8.19), O rendimento { f b ü u ) do ímpio 
é o pecado e a tributação (Pv 10.1G; 15 6). Jeremias identifica Israel com as piinncias da 
c- b á t a de YHWH {fbú'â) (Jr 2,3). 

T i ée afirmações podem ser feitas com respeito ã produção do solo. A primeira é que 
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é Deus quem torna possível o frtiti ficar [ f b à 'ã). Israel recebeu a garantia de que, mesmo 
no ano sabãtico e no ano da jubileu^ a produção seria suficiente para atender às 
necessidades do povo (Lv 25.3 e ss,, 12. 19 o ss.;. Deus é louvado por conceder fartas 
colheitas {SI 107.37; cf Dt 33.14). Ele promete bênçãos em torma de produtividade (Dt. 
16.15; cf. Is 30.23), 

Em segundo lugar, o recolhimento da produção (fbú'â) se dava por ocasião da 
celebração. Havia duas festas de colheita além da festa dos pães ázimos. A festa das 
semanas (das primicias do cereal) era realinada entre maio e junho (DÊ 16.9 e ss.). A 
colheita do fun do ano, em outubro, principalmente uma colheita de frutash encerrava as 
festas com a observância da festa dos tafcernáculos ( Lv 23,39; cf. Dt 16.13 e ss,). 

Em terceiro hígar, tanto na literatura jurídica como na sapiencial f as primicias da 
colheita (trbu'â) são designadas para YHWH {cf. Pv 3.9; Dt 14.22). Israel devia dar o 
dízimo {'ãAar) de toda a produção do campo anualmente. A cada três anos o dízimo 
agrícola era designado especificamente para os levitas, os peregrinos, os órfãos e as viuvas 
(Dt 26.12; cf. 1.4,28). 

Bibliografia: BLANK, Sheldon H.., iSomc observations concerning biblical prayer, 
HUCAS 32: 75-90. — DRIVERr G. R., Hebrew notes, VTT 1:241-50. — SFEISERt E. A., "Corning" 
and "Going" at the city gate, BASOR, 144: 20-3. — 7WT , V- 5, 861-5. — TDOT, v. 2, p. 20-
49. — TÍIATT v. 1, 264-8. 

E.A.M. 

213 ' r ín íbâz) desprezar, tratar como insignificante. 

Termos Derivados 

213a i T G (buz J desprezo, desdém. 

213b f n p Z [bü-zâ) desprezo, desdém. 

Juntamente com os seus derivados, büz aparece 24 vezes, quase inteiramente na 
literatura sapiência! e poética. Os sinônimos do termo são bãzâ, "desprezar", e nâ'ats, 
"desprezar ao ponto de rejeitar". Ura exemplo de antônimo é yãrê', "reverenciar", "dar 
atenção1', büz, é provavelmente uma forma secundária de bãzâ (q.u.). 

Alguém pode desprezar (búz) uni puvo ou os seus ditados, ou, para incluir um 
sinônimo bem próximo, alguém pode desprezar {bãzâ) também juramentos {Ez 17.16), 
direitos de primogenitura (Gn 25.34) e até mesmo o próprio Deus (Ml 1.6J. Contudo, 
proceder assim é incorrer na ira de Deus. Desprezar [bâz) a sabedoria é característico dos 
tolos (Pv 1.7; 23,9). A destruição e o resultado final daqueles que desconsideram, L.e., 
desprezam ibüz) a lei (Pv 13,13). 

Aos joyens é aconselhado: "não desprezes a tua mãe" (Pv 23.22). Desprezar o próximo 
é Í̂ JLTT.-:- sen1.:- Evidenciado por outro provérbio que descreve tal atitude como que 
carente de senso Pv 11.121 ou como pecaminosa {Pv 14.21). As Escrituras enfatizam a 
dignida le do h mem (SI 8.516]); e torna-se culpado de pecado todo o que desrespeitar tal 
dignidade, quer por razões de diferenças raciais, quer por diferenças de padrão econômico, 
quer por diferenças :•:• l.\ixa etária. Por esta razão hã punição, e.g.t para aquele que 
zomba pais i\- 3 .17 prezar o próximo é falhar em amaro próximo como a si 
mesma. Anrzão Jesvs pura que os adultos nâo desprezassem as crianças (ka.tapkron.eõ, 
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Mt 18.10) é que no céu os anjos delas contemplam a face do Pai, Le,, Deus lhes dá 
atenção, É pecado desprezar o inocente. 

büz. Desprezo, desdém. O oposto debàz ê killêl, "louvar" (Pv 12.8X 
O desprezo é característico do ímpio [Pv 18.3) e é qoase sempre dirigido contra o 

justo (SI 31.18(191), que então clama pela misericórdia e pela intervenção de Deus (SI 
123.3, 4; cf. SI 119.22). Ser visto por outros como sem importância e insignificante é o 
prazer daqueles que estilo seguros (Jó 12.f5i. Todavia, isto é irritante, e até dolorido, para 
aqueles que são objetos de búz e que compreensível mente o evitam (Gn 38.23). Jó ficou 
apavorado pelo "desprezo das familiar" (líderes de clãs?), de maneira que buscou a Deus, 
que trataria com ele de modo justo (Jó 31.34, 35). 

Por outro lado, a justiça e a vindicação do direito exigem que o ímpio seja tratado 
com desprezo. Por duas vezes é dito que Deus derrama desprezo (bâz) ^obre um príncipe, 
No contexto onde a grandeza de Deus é descrita, Jó usa a expressão para indicar que 
Deus não é intimidado por príncipes (Jó 12.21). O salmista convoca o povo a louvar a 
Deus por feitos, dentre os quais está o desprezo de Deus pelo príncipe {SI 107.40'. 
Pela fé Isaias advertiu os arrogantes invasores assírios de que Jerusalém olliava para as 
hordas assírias orgulhosas com desprezo e escárnio (2 Rs 19.21; is 37.22). isto está de 
acordo com o provérbio que diz: "mas o perverso de coração será desprezado'' (Pv 12.8), 

Irtizâ. Desprezo, desdém. Usado na oração de Neemias (Ne 4.41, bãzâ, conforme ilustrado 
pela observação única de Tobias, é razão suficiente para clamar a Deus por intervenção. 

Alguém pode ter ou trem em tão alta estima, por causa do amor, cm contraste, 
despreza $>âz) a casa da riqueza (Ct 8.7). No entanto, fora deste uso do verbo, büz é visto 
como algo inadequado, e até mesmo pecaminoso, 

E.A.M. 

214 ibúk) confuso, perplexo. Aparece apenas no nifal. 

Termo Derivado 

214a HDÍ3G (mcbâkâ) confusão (Mq 7.4) 

215 fe (búl R uL o oitavo mês. Derivaçao incerta. Para os nomes de outros meses, veja 
o 613b, 

[bãl). Ve j aop . ' 

216 Ĉ rül <büs: pisar pisotear, 

Termos Derivados 

216 a rmz: (ybüsí) jebuseu. 

21Gb HÇrtSía i.jn'büsã: opressão, subjugação. 
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216c nÇIDr. i.f busá) opressão, ruína, queda. 

Este verbo aparece 12 vezes, Quase sempre com o termo "inimigos", bús tem 
principalmente o semido de ação destruidora (e.g.. Zc 10.5) e difere de seus sinônimos. 
d.õrah, "marcha", "prensar ido vinheF, e rã mas, Marcha*1, "pisar ío lãrrü)", que pode, 
ainda que iiãò necessariamente, denuL.ar desLruição. 

Deus é freqüentemente o sujeito a quem se pede que pisoteie [bus) o inimigo íe.fl.. SI 
44.5[6]) ou ele proprio promete pisar iòâsi os povos (Is 63.6), tais como os assírios (Is 
14.26). bus ê usado de maneira antropomórfi ca, mas não se deve omitira emocionalidade 
cheia de ira que acompanha o termo {cf. Is 63.6), 

MctEiforicamente, bus e usado no sentido de "dessacr alizaçâo" U>..g.r santuário, Is 
63.18). 

yLbú.si. Jebuseu(s), Descendentes de Ca na ã (q.v.; Gn 10 16), estes povos viveram nas 
colinas do sul da Palestina (Nm 13.29) e ocuparam a região que durante a época do rei 
Davi foi capturada e fico ti conhecida como Jerusalém Í2 Sm 5 6; tf. Js 18.28). Como 
li;ibitantes das colinas, estavam relacionados com os amorreus (cf. Js 15.63; 10.5). 

Os jebuseus são alistados novo vezes como membros de um grupo de uma nação de 
seis povos (Êk 3.8, 17; 23.23; 33,2; Dt 20.17: J B Í I ; 11.3; 12.8; Jz 3.51, cuja boa terra Deus 
estava dando a Israel (Èbc 13.5). Deus prometeu expulsar os jebuseus dt> diante de IsraeJ 
(Ex 23.23). Elos deveriam ser destruídos de maneira que Israel não aprendesse as suas 
práticas abomináveis (Êx 34.11 >. Contudo, Israel, particularmente a tribo de Benjamim, 
fracassou na expulsão deles (Jz 1.21). Conseqüentemente os jebuseus acabaram se 
casando com os israelitas e tomaram-se em parte a razão da idolatria e daapostasiade 
Israel (Jz 3.5 e ss.). 

O fato de, no reinado de Davi, a fortaleza dos jebuseus ter-se tornado o local do 
templo e também a capital ilustra não somente o cumprimento de uma promessa de Deus, 
mas também a mudança decisiva de um loca! pagào ser transformado em algo para a 
glória de Deus, 

Em Josué 15.63 é dito também que Judá fracassou em expulsar os jebuseus que 
viviam em Jerusalém, Jerusalém ficava na fronteira entre Judá e Benjamim. As duas 
tribos falharam. Por isso não é contraditório o fato de Ler Judá uma vez tomado 
Jerusalém e queimado a cidade (Jz 1.8). Houve um local que trocou tanto de mãos na 
guerra da Coréia que foi chamado "colinas do desgosto"- Estes sáo os benefícios da guerra. 
Os jebuseus não foram expulsos até a época das campanhas de Davi (2 Sm 5.6-9). 

Embora os jebuseus sejam apresentados de modo negativo como grupo e descritos 
como nakri (estrangeiros, Jz 19.11), um jebuseu, tal como Ara una (ou Ornã, que ofereceu 
sua eira ao rei Davi), é visto como um homem generoso, cheio da graça (2 fírn 24,18 e ss.; 
cf. 1 Cr 21,18 e ss.}. Aravina é provavelmente uni nome hufrita que significa "senhor", 
"nobre* (veja KAISER, W. C. 'Aramiah" em ZBEBT v. 1. p. 257-8), o que está de acordo com 
a presença dos horreus entre a população não-israelita de Jebus. A condenação de um 
grupo não inclui a justiça de indivíduos que nele estejam. O ponto de vista de alguns de 
que o sacerdote Zadoque. induzido por Davi, era anteriormente um sacerdote de um 
santuário jebuseu tem provas insuficientes e está em contradição com a descrição bíblica 
(2 Sm 8,17). 

E.A.M. 
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222 013 (bôsh) 

21 i U1I5 ibw'). Aceita como raiz de: 

217a Cãba bu'õt) tumores, pústuIas {Êx. 9.9). 

21S }"• {bwia). Aceita como raiz de: 
218a n i 1 ? {bêtsü)ovo, 

219 {büts) linho fino (bisso), tecido fino branco e caroi 

Um sinôn irno rio termo é shésh, palavra egípcia empresta ti a que ocorre desde a 
literatura mais antiga até a época do livro de Ezequiel. büts, tecido caio, era artigo 
importado de luxo (EK 27.16) ep por conseguinte, apropriado para a corte real (1 Cr 15.27; 
cf. Et 1.6, Mordecai dirigiu-se ao rei da Pérsia vestido de manto feito deste tecido, 8.15). 
O véu do templo do Salomão era feito de büts (2 Cr 3.14) como também o eram as vestes 
dos sacerdotes (2 Cr 5.12). As Escrituras não deixam fora a apreciação pelas coisas finas. 

Bibliografia: LAMBDIN, Th ornas O.. Egyptian ioan words in the Old Testanient 
JAOS, 73:145-55, 

E.A.M. 

22ü fbwq), Aceita como raiz de (forma secuodária de pPS); 

220a (büqâ) vazio (Na 2.11). 

22 Üh TlgKiQ imcbúqã) vazio (Na 2.11). 

(bôqêr). Veja o n." 274b. 

221 TrU {bâr) declarar (?), explicarT provar\ 

Possivelmente uma forma secundária de bã'àr. Em Eciesiastea 9.1, o infinitivo 
construto qal de bür e usado como verbo finito (veja PAUER-LEANDER , p, 435; GKCf sec. 
113, n." 4a). Na MishnjS, "tornar claro", "provar" (JASTRO w, LÍ)7b). A raiz, a Forma e o 
significado são discutíveis. A LXX interpreta jjor "meu coração viu". A ARA diz "entender'. 
Outras traduções, seguindo a Vulgata, [^tendem o termo jLIntornento comtúr, "explorar* 
"examina^'. 

J.P.L. 

T.2 (bôr). Veja o n." 194e, 

I (òôs/i) ficar envergonhado; deixar envergonhado, desconcertado, 

desapontado. 

Termos Derivados 

_ _ _ " . = ibúshâ) vergo n haL 

boshnú) vergonha. 
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2 2 2 (bòsh) 

222c r.'1'C (bôshe t) vergonh «, 

222d LÍ12Ç (mãbòsk) vergonhas, partes pwdendas do homem. Ocorre somente 
em Deuteronôrnio 25.11 no plural masculino m:'bâsklm. 

O sentido primeiro desta raiz é "cair em desgraça, normalmente por meio dc um 
fracassa quer de si mesmo, quer do algo em que se confiava", Se contado com os seus 
derivados, o termo ocorre 155 vezes, todas, exceto 25 delas, nos profetas e em Salmos. 
Nada menos de 38 ocorrências são encontradas em Jeremias e 20 em ísmas, Â palavra 
muitas vezes corresponde k"t.am, "ser humilhado", o de maneira menos freqüente com 
hãtàt, "ser destruído, aterrorizado'' Conforme sugerem estes paralelos, a força de bôsh 
está em contraste, cm parte, com o sentido principal da expressão "ficar envergonhado" 
em português Km nossa língua a ênfase está na atitude interna, no estado da mente, 
enquanto no hebraico o sen Lido é "vir ã vergonha" o rçne enfatiza o sentido de desgraça 
pública, um estado íTsico- Da mesma maneira, em acadiano o grau G desta raiz tem o 
sentido de "vir ã vergonha* e o grau D, de ' deixar envergonhado''. 

bôsh c os seus derivados são usados em cinco maneiras distintas. Foi primeiro lugar, 
é usai (o idí omati trame ute para expressar uma longa demora ou pausa, Erâ, Juizes 3.25 e 
em 2 Eíei.s 2.17 r 8,11, o termo é usado para expressar o serUtdo de confusão que aquele 
que espera OLJ o esperado sentem quando há uma demora excessiva. As duas ocorrências 
do potei também são usadas para expressar esta idéia idiomática, e.g., Êx 32,1, onde o 
povo de Israel diz que Moisés estava "envergonhado" (ARA, "tardava") por a desccr do 
monte, 

Ainda que o uso idioma tico dc bôsh para expressar u mu interrupção possa ser 
relacionado com o que foi dito acima, é mais provável que ele seja intercamhiável em 
termos de significado com yãbêsh, "secar". Quatro das cinco ocorrências deste IESO estão 
em JoeJ 1.10-17, onde são usadas as formas do hifil índistinguíveís das dê yãbêsh, iCf, 

GESENIUS-KAUTXSCH-COWLEY, 2. ed.. p. 220). 
O segundo uso de bòsfi. expressa aquele sentimento de confusão, embaraço e 

apreensão em alguém quando a.̂  coisas í?e Sucedem de modo contrário às expectativas de 
tal pessoa. Por isso. Jó fala da vergonha dos que viajam em caravanas, quando estes nào 
encontram ágtia onde tinham certeza de que encontrariam (G.20). De igual modo, Israel 
ficará envergonhado quando Deus cortar a chuva (Jr 14.3). Em sentido mais profundo, 
Israel e as nações serão envergonhados pelos seus ídolos quando caírem em fracasso (Is 
42.17; Jr 22.22; Os 10.6) 

O terceiro uso — e o mais comum leva em conta a idéia anterior e expressa de 
maneira mais profunda a humilhação decorrente da vitoria dos inimigos, quer em uma 
bataJha, quer dc outra forma. Particularmente, a vergonha terrível de ser exposto como 
cativo ê levada em conta (Mq l t l ; afr também Jr 2.2G). Aqui estão envolvidas todas as 
nuariças de confusão, desilusão, humilhação e fracasso contidas na palavra. O profeta usa 
a palavra com este sentido normalmente, prometendo a Israel que, a nào ser que a nação 
se arrependa e volte de seu^ caminhos idolatras, com certeza ela experimentará a 
vergonha da derrota e do exílio. (Cf !s 1.29; 30.5; Jr 2.36; 9.19[lflJ; Ed 9.6; Dn 9.7, eíc ), 

A idéia dc confiança está intimamente associada com este terceiro uso da palavra. 
Se Israel procurar assegurai a sua própria glória recusando-se a confiar em Deus, antes 
confiando nos ídolos (Is L2&) ou em nações estrangeiras (Is 20.5; 30.3,5 •, nunca alcançará 
glória, mas apenas vergonha e desgraça. Por outro lado, se alguém £e submeter 
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224 n; (bãzâ) 

bDOdemente a Deus, descobrirá sua verdadeira glória, pois Deus não deixará tal pessoa 
- - ,ada (Is 29 22; J1 2.26,27; Sf 3.19). E esta a promessa que o salmista 

c:nuamente relembra a Deus (SI 25.3- 31.17(18J; 37.19; 119.46). 
Da mesma maneira, embora os inimigos de Israel possam triunfar sobre a nação por 

certo penedo, eles serão levados, inevitavelmente, por causa de sua idolatria e falta de 
confiança em Deus, à vergonha estrema (Is 41,11, Jr 46.24; 51.47) Outro exemplo- é a 
expectativa fervorosa do salmista de que, pelo fato de eie confiar em Deus, aqueles que 
tentaram destrui-lo serão, eles mesmos, levados à ruína (SI 6.16[11]; 22.6: 40.14115] 
109.285. 1 

Em quarto lugar, a vergonha e o resultado de uma atitude imprudente ou imoral Tal 
uso e encontrado em 1 Samuel 20,30. Da perspectiva de Saul, Jôuata* fez se de tolo não 
apenas por ter cometido uni a grave injustiça contra o rei governante, mas também por 
ter posto em jogo a posição de sua mãe, que haveria de fazer parte do harcm de Davi De 
modo semelhante, Joabe acusou Davi de não refletir adequadamente e agir com loucura 
(.2 Sm 19.5110). Contudo, tal uso é bastante restrito ao livro de Provérbios Todas as 
ocorrências são particípios do hifiJ em referências que descrevem explícita ou 
implicitamente os feitos daqueles que trazem ruína sobre seus pais ou seus cônjuges (Pv 
10.5; 12.4; 14.35, etc.), 

O último uso de bôsh é aquele que coincide muito de perto com o sentido comum da 
[mgua portuguesa: um sentimento de culpa por ter feito algo de errado. Jeremias (6 15) 
fica horrorizado porque o povo não estava envergonhado de ter cometido abominarão 
{idolatria). De igual modo, Ezequiel (16.63) mostra que a graça de Deus, manifesta na 
restauração, não diminuirá e sim aumentará o sentimento de vergonha de Judá Isso não 
acontecem até que o povo visse quão terrível é confiar nos ídolos em vez de confiar no 
Deus vtvo. Esdras, ao descobrir a situação de Jerusalém, clama nue está envergonhado 
porque as nossas iniqüidades são mais altas do (]ue as nossas cabeças". 

Evidentemente, tal sentimento de horror pela idolatria observa-se na mudança doe 
nomes do filho* de Sau!; Isbaal (homem de Baal) e Mefibaal (oráculo de Baal) para 
Isbosete (ísh-bostieth — homem de vergonha} e Mefibosete (Mephiboshet — oráculo de 
vergonha — 2 Sm 2.8; 9.6; etc.). Esta substituição de "baaT por "vergonha" tem um 
desenvolvimento posterior na substituição das vogais de boshetk em outras palavras 
Portanto, e provável que moiech seja a palavra correspondente a "rei", mclek (U., o rei 
divino com a substituição de outras vogais. Na verdade, pode ter sido pronunciado 
boshet. De igual modo, sikkut e kyiim podem ser vocalizadas a partir de shiaúüts 
; abominação1' (Am 5.26). 

Nas poucas ocorrências do termo cognato do ugaritico, parece que é usado neste 
último seniido. E.gL Asera repreende Baal por matar Yam, dizendo: "Vergonha, 
vergonha". E dito eotão que Baal fica envergonhado e retirasse (68:28-31), 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 50-9. — TH AT, v. 1, p. 269-71. 

Í3 {bn.z). Veja o n." 225a. 

223 i dividir, cortar através (aparece apenas em Is 18.2, 7). 

224 nTll (bãtâ) desprezar, desdenhar; manter sob desdém. 

J N O . 
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225 iT3 ibazaz) 
~ T 

Termo Derivado 

224a |Vt5 (bizzãyôn) desprezo. 

bãzâ aparece com os seus derivado* # vozes no AT. O sentido básico da raiz é "dar 
pouco valor a alguma coisa". Embora tal atitude possa ou não incluir sentimentos 
explícitos de desprezo ou desdém, o uso bíblico indica que a propna atitude de 
subvalorízar algo ou alguém implica desprezo. 

O uso de bãzâ mostra que a desobediência ao Senhor esta fundamentada no 
desprezo' em relação a ele. Por isso, o adultério de Davi com Bate-Seba é considerado 

de,prezo pelo Senhor (2 Sm 12.10) e pela sua palavra (v^ 19). Da mesma maneia, 
"desprezar um juramento" eqüivale a quebrar a aliança do Senhor (Ez 16.59, 17 16 13). 
Alguém que despreza o Senhor desvia-se de seus caminhos (Pv 14.2). O oposto de boza 
è kãbêd, "honrai* (1 Sm 2.30), jürê', "temer" (Pv 14.2), e shãmar, guardar* 

m a n " 'ÂQ^ELEQUE^ge de modo contrário À comunidade baseada no "temor do SFNHOR" deve 
ser eliminado dela (Nm 15.31); aqueles que tratam o Senhor com desprezo, também serão 
por ele desprezados (Ml 1.6, 7, 12; 2 9) e morrerão (Pv 19.16). Aqueles que trataram os 
mensageiros d<- Deus com desrespeito experimentaram a sua ira (2 Cr 36.1b). 

O Senhor também condena à insignificância aqueles que desprezam o que ele 
escolheu- Esaú, por ter desprezado a sua p r i m o g ê n i t o s (Gn 25.34); os indivíduos muteis 
(filhos de Belial), que desprezaram a escolha de Saul (1 Sm 10.27); Gohas, por ter 
desp r e zado a juventude de Davi (1 Sm 17 .42) e Mical, por ter desprezado o entusiasmo 
religioso de Davi (2 Sm 6.16). 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p 60-5. g R ^ 

" O (Òhzã). Veja o 225b. 

T 

225 TIS ( b ã z a z ) despojar, pilhar, saquear, 

Termos Derivados 
225a "5 (baz) despojar. 

225b n?2 (bizzã) despojar, saquear, pilhar. 

A palavra e os seus derivados ocorrem 77 vezes na Bíblia hebraica. Destas 
ocorrências ]7 estão em KzequieL 12 em Isaías e 12 em outros livros proféticos. O termo 
está sempre associado com guerra e violência, indicando a tomada de posse de bens ou 
pessoas por meio de força, normalmente numa ocasião de vitoria militar. 

Esta rair. é uüada de duas maneiras. O primeiro grupo de ocorrências e mudo 
encontrado na iiteralura narrativa, listes usos apenas relatam um acontecimento quando 
ocorre um saque sem indicar um relacionamento teoLõgico necessário. Tal uso parece em 
Gênesis 34.27, 29, onde é dito que os filhos de Jacé saquearam Siquem. também Lt 

. -1 ü 1 1 J II I i . S 3.13; 1 Sm 14,36; etc.) 
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228 (bãhêl) 

O - ^ u m b gr , ( p o de usos é muito maior do que o primeiro. Nestas ocorrências 
saquear ou ser saqueado esta bastante relacionado com a obediêncm a Deus, Se í.rael 

t n ' a d > t T 1 U n f o r flnbra 0 8 a e u E * o , despojaria, Esta 
h ™ s i d o aexpenênciadanação durante a última parte do período no deserto , durante 
a conquista de Canaã (Nm 31.0, 53; Js 3.2, 27; Deus se agradou em dar-lheTos 
espobos, reservando para si apenas o que foi chamado de henm> algo devotado a Deus 

' t Z Z S T - ! n ü E Ú l t i m 0 s d i a s I s r a d maiá despojará 
f m i m ^ 0 3 a f U - U > ^ « * • ) . Deus agirá de modo tão poderoso em favor de 
Israel que ate o aleijado recolherá despojos (Is 33.23), Todavia, isto não acontecerá 
simplesmente porque Israel é Israel, mas pelo fato do que a nação se tom J ohed en 

^ L ^ ^ s S ^ ^ ~ ™S terâ ̂  * ̂  
Nesse meio tempo, porém, uni Israel e um Judá desohedientes foram fadados a ser 

esiKbadc* nao somente por inimigos externos, mas também por outro (2 Cr 23.8 [cf. v 51 
Jr 20.5; Ez 23 46; Am 3,11). Contudo, no fim daquele tempo, Israel despojara aque es que 
o despojaram (Is 42.22,24; Jr 30.16; Ez 39.10), Recusar-se a confiar em Deu* é como ser 
Tleixadc sem socorro diante de íobos vorazes (Ez 34.Ri. 

Em seu sentido mais verdadeiro, foi por sua obediência final e expressa que Cristo 

S t S ^ i ^ l C " P ^ ^ d e s e levá-los em marcha triunfante pelos portais 

ba* . Despojo, presa. Este substantivo é usado como objeto facusativo COgnato) de bfcaz 

d ^ r r i ? * ° termo aparece também duas vezes 
(Is 8.1, 3] no nome do filho de Isaías Malier-shalal-hasl^baz, "O despojo se apressa o 
saque se aproxima . De modo geral, sua amplitude de usos duplica o verbo 

Bibliografia: TDOT, v. 2. p 66-8. 

J N O. 

(bizzãyôn) Veja o n." 224a, 

226 {bzq) A c e i t a c o m o ra i z de: 

2 2 6a p J3 (bâzãq) ò r í t h o de re lãmpago (E z 1,14). Si f> niftcad o i ncerto. 

227 " O r. ã^ãr) dispersar. 

hahún). Veja o n.1' 230c, 

jtqÉ bãhònX Veja o n." 230d. 

bãhür). Veja o n.11 231a. 

bekârtm), Veja o n." 23 Ih, 

ibãhir Veia o n. " 231c. 

228 "7 r:z {bâhè: I, sen f ir a versão. 

Esta palavra ocorre uma vez, em Zacarias 11.8, Ali o termo expressa a reação do 
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229 (bãhêl) 

rebanho, Israel, para com o Bom Pastor, O uso rio cognato siríaco, "íicttr oom náusea por 
causa de", sugere a força da palavra. A aversão dc. Israel para com o Senhor de sua 
aliança É expressa EM outras partes do AT por meio de palavras como gã'al e bãzâ (q,u.). 

J.N.O, 

229 ^ n a (bãhêi": II. Ocorre apenas 110 pua!t em Provérbios 20.21, nãhãlâ mrbõhclçt, 

"a posse antecipada de uma herança". 

230 (bãhan) examinar, tentar, provar. 

Termos Derivados 

230a f\~ 2 f bõkan) provado. 230b f r z [bahan.) torre de vigia. 

230c ibíihàii.) ocorre somente com o sufixo, bahúnâtyiv, suas torres iirmes. 

230ti Cbãhôn) contrasteador, que prova metais; avaliador de metais, 

Esto raiz e os seus derivados ocorrem 32 vezes no AT, principalmente em Jó, em 
,Salmos e em Jeremias. O termo aparece freqüentemente em paralelo com nãsã e 
f&ãmp i " ^ ) , tendo um significado mais ou menos entre o sentido destas palavras, nãsã 
tem o .sentido de ''pôr à prova13, enquanto tsãrap tem o sentido de "fundir; refinar", bã.h.an 
partilha de ambos os significados desde que denota o exame que determina qualidades 
essenciais, especialmente a integridade. {Enquanto bãhan sempre tem Deus por seu 
sujeito, nãsã ocorre quase de igual modo tendo o homem por sujeito, tsãrap, quando usado 
no sentido religioso, tem apenas Deus por sujeito e o homem por objeto. Todavia, bãhan, 
em contrasto com os outros dois, é usado quase exclusivamente no sentido espiritual ou 
religioso, Além disso, enquanto tsãrap e nãsâ denotam conhecimento alcançado mediante 
teste, bãhan parece denotar conhecimento intelectual ou intuitivo. Por issot o termo 
parece ter as conotações mais espirituais destes três sinônimos. BJí.W,] 

Em apenas cinco das ocorrênciaSj bãhan é usado sem referência teológica explicitai, 
Estas ocorrências estão em Gênesis 42.15, 16, Ez 21,l3[18l; Jó 12.11; 34-3, 

Todas as ocorrências resiantes {22 vezes), ÍL exceção de três delas, referem-se ao teste 
de Deus com o seu povo. Nas eseções é Deus quem é provado. E evidente que tal 
procedimento não é normal. Üm Salmos 9:V9t o povo e lembrado da loucura de provar a 
Deus eni Me riba, Em Malaquias, ê somente por causs da apatia do povo que Deus os 
convoca a prova-lo (3.10,15). 

Conforme indicado em Hebreus Í12.5-8), parte do privilégio de ser povo de Deus é a 
realidade de sermos provados (Jr 20.12; SI 11.5: 139.23). Ao contrário da doutrina egípcia, 
em que o coração é pesado depois da morte, lave prova os corações de seu povo para que 
no final esse povo possa estar como o ouro fZc 13.9; Jó 23,10). 

bõhan. Provado. Aparece apenas em lsains 28.16, quando e usada para adjetivar 'eben, 
"pedra". No NT (1 Pe 2.4-6; Rm 9.33) esta pedra é interpretada como Cristo, a pedra 
angular do reino dc Deus. Alguns escritores acreditam que a palavra nada tem que ver 
com provado", sendo derivada de ama raiz homônima que significa "fortaleza, torre", etc. 
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'231 -in2 (bãhar) 

Sendo assim, esta palavra poderia significar "forte, seguro", etc. 
Bibliografia: TOOT, v, 2f p. 69-72. — TUAT, w l f p. 269-71. 

J.N.O. 

_ I II (bãhar) escolher, eleger, decidir por. 

Termos Derivados 

231a r i m (bãhúr) jovem, 

231b tC^íng (b*hürím) juventude. 

231c; n 7 r l ^ íbdhír) escolhido. 

23ld (mibhfir) o escolhidot o melhor. 

23le n in^Ç [mibhôr) escolha. 

A raiz e os seus derivados ocorrem 198 vezes com este sentido. A idéia da raiz é 
evidentemente ''DAR uma olhada penetrante em alga" ÍÍÍJ),O que esclarece a conoUiçao de 
"testar ou examinar" encontrada em Ts^ías 48,10 e no uso do iiiíal em Provérbios (<?,»., 
10,20, "prata escolhida"). Tem-se pensado também que a raiz está relacionada com o 
termo árabe Òaharat "dividir, cultivar o solo, (na ciência) penetrar*, o que permite 
nuFiuças de sentido como "distinguir'. Todavia o termo acatiiano bêrurnT "escolher", c, dc 
maneira mais rara, "testar", é o paralelo semítico mais importante, 

bãhar é usado somente er» poucos exemplos sem, conotações teológicas específicas. 
Um exemplo típicu seria Gênesis 13 .11: "Ló escolheu a planície". (Cf também Êx 18,25; 
Dt 23.16Í171; etc.). E importante notar, porem, que o termo sempre implica uma escolha 
cuidadosa e bem pensada {cf. 1 Sm 17.40; 1 Rs 13,25; Is 1.29; 40.20). 

Afora estai exceções, a palavra ê usada para expressar a escolha que tem significado 
ultimo e eterno. Por um lado Deug escolhe um povo (Si 13BA), certas tribos ÍS1 78,68), 
indivíduos específicos (1 Rs 8.16; 1 Cr 23-F5; 1 Sm 10.24; 2 Sm 6.21; e um lugar para o seu 
msme (Dt 12.5. etc.). Em todos estes casos a casa cidade em vez da simples arbitrariedade 
e o âmago da escolha. Assim lave escolheu Israel para ser santo e então servir de sua 
testemunha entre as nações (Dt 14.6). Todavia, a eleição de Israel não está basearia em 
sua própria grandeza, mas sim na grandeza do amor do Senhor (Dt 7.7 e ss.). A escolha 
de Israel é confirmada pelo exílio e pela restauração, porque de uma nova forma Israel 
agora dá testemunho do Senhor às nações (Is 41.8 a ss.; 43.10; 48,10). A doutrina 
espiritual da capacidade divina de escolher demonstra que propósito e personalidade, e 
não uni mecanicismo cego, estão no centro do universo. Desde que Deus escolhe 
cuidadosamente certos indivíduos para uma tarefa específica, também pode rejeitá-los 
caí o se desviem desse propósito (1 Sm 2.27 e ss,). 

bãl iür I. Jovem, Tanto büJifir quanto o seu derivado b*hurím podem iser entendidos como 
derivados de bãhar, "escolher", no sentido em que os homens escolhidos ou eleitos em um 
_:r.--f.:xto militar são normal mente os jovens, Mas, embora bãhür, "jovem", possa as vezes 
ser confundido com bãhúr, "escolhido1 [cf. Kl 78.3l)t o seu sentido é geralmente bem 
•Btíttta, especialmente quando usado como antônimo de zãqêns Velho*, ou em 
pjàrtespondêiida a b' tülâ, "virgem". Por conseguinte, a maioria dos lexicógrafos percebe:-
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232 n^n CfcãfrS) 

dois sentidos diferentes cia raiz. 
Na maioria de suas ocorrências, esta palavra é usada 110 contexto do julgamrsm.0 de 

Deus ac3>ré IsraeL A questão éque, mesmo o jovem, símbolo rie vigor, de força, e, de fato, 
da existência perpetuada da nação, será destruído. 

bãhur E Eleitot escolhido. Pfcrticipío paseiv^áq qal u^ado quase que inteiramente em 
uma terminologia militar, ç., Jz 2U.15, 1.6, "setecentos mil honièns escolhidas*. O termo 
é usado 15 vezes assim, todas elast com exceção de duas ocorrências, estão cm contextos 
de enumerações. 

brh ürim. Juventude (período da). Substantivo plural abstrato (cf Ges, $ 124d), que 
aparece uma vez no masculino (Nm 11.28) e duas vezes no feminino, bvhQròt ü'>c 11.9: 
12,1). 

bãhír. Escolhido, eleito. Este derivado é usadu txdusivíimente para indicar o 
relacionamento do eJeito com Deus, O termo ocorre normalmente em uma citação dií-eta 
de Deus, tendo o sulino da primeira pessoa do singular do possessivo anexado a ele. 
Assim, Deus confirma que taí pessoa ou nação é objeto de sua própria escolho pessoal, (Cf. 
Ts 42,1; SI 89.3Í41; éíç.). 

mibhãr. Escolhido, escolha. Esta palavra aparece normalmente no construto com outro 
substantivo. Como tal freqüentemente traduzida por um superlativo CGKÇ, § l33g>, Cf. 
Gênesis 23 6: "Na mais escolhida de nossas sepulturas11 (ARA — "nossas melhores 
sepulturas"). A idéia parece referir^c àquilo que foi examinado e achado como meibor e 
mais útil. 

mibhôr, Escolhidoescolha. Ocorre duas vezes. Seu uso é semelhante ao de mibhãr. 
Bibliografia: ALTMAJÍN, Pe ter Enoahluugs-theologie und Universati&mu^ TM AT, 

Herlin, Topei mann, 19 ti 4. — BERKOUWEFT G . C . , D Lu me ekcti.on, Eerdmans, — 
C L Ê M E N T È , R, E.s Deuterouomy and the Jerusalem cult tradílion, VTt 115:500-12. — 

P AL ACHE J, L., Semantie notes on ÍAC Hebrew iextcon^ Bri l l , 1959. — RICHARDSON, TWB, 

fj. 43, — ROWLEY, H. H., The Biblical düctrine af election, London, Lutterworth, 1959. — 
WRIQHT, G . E . , The OI d Testament against its envifton-inenif SCMt 1950 , p> 4 6 - 5 4 . — TDHT, 
v. 4, p. 145 -72 . — TDOT, v, 2, p. 7 3 - 8 7 — TfiAT, v. 2 , p. 2 7 5 - 9 9 . 

J.N.O. 

2 3 2 [hütá), [bãtã') It falar imprudentemente, impensadamente. 

Termos Derivados 

232a NLI2Í2 (mibtdT) oráculo imprudente, Ocorre apenas em Números 30.7, 

233 Í7ÜI1 {bãtah) I, confiarT sentir-se seguro, estar confiante estar despreocu-
pado. 
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233 neg (bãtah) 

Termos Derivados 

233a fnÇi5 (betah} segurança. 

233b t r r o a (bifhâ) confiança. 

233e (bittãhôn ) confiança. 

2 3 3 d ^riTípz (battuh-õt) segurança. 

233e TOnD (mibtah) confiança. 

Esta é uma das duas paJavras usadas no AT paia expressar confiança a a 
dependência. A outra palavra é kãsi% [q.iO. Não existe cognato conhecida em outras 
línguas se míticas embora o KB veja uma relação do termo com a palavra árabe bataha, 
estar estendido, ser rígido 4 (cf. especialmente o grau Vnt A idéia básica estaria então 

relacionada com firmeza ou solidez. Seja como for, em hebraico, bãtah expressa aquele 
sentido de bem-estar e de segurança resultantes de possuir algo ou alguém em quem 
depositar confiança. R significativo o fato de que a t.XX nunca traduz esta palavra por 
-KTTÊTJCX crer em7', mas sim por "ter esperança*, no sentido positivo, 
^descansar em Deus", ou por mtfropca, "ser persuadido", com a noção negativa de 
confiar naquilo que se mostra decepcionador, Tsto pareceria indicar que bãtah não se 
refere à receptividade à revelação plenamente intelectual e volitíva que está contida na 
-fé", antes enfatiza o sentimento de estar a salvo ou seguro. Da mesma maneira, todos os 
1 erivados têm o mesmo sentido de "sentir-se seguro", "estar despreocupado" 

IA palavra batah tem conotação ambivalente quando usada em referência aos 
relacionamentos, humanos. O povo "que vivia em paz" com os seus vizinhos sofreu por 
causa de sua credulidade e ingenuidade, enquanto outros que tiraram vantagem de unia 
postura descuidada íbram censurados: cf. a falsa segurança dos siquemitas contra a 
crueldade dè Levi ede SimeãoíGn 34.25), de Israel contra Deus (Ez 3fi.1{J, 11). Provérbios 

adverte explicitamente contra a atitude de Lirar vantagem do próximo que demonstra 
confiança. B.K.W.J 

De modo geral o AT contrasta a validade do sent Emento de confiança que procede do 
descanso em Deus com a loucura de ter qualquer outro tipo de segurança. E deixado bem 
ciaro que tal confiança terminará em ruína e vergonha (SI 31.141151, vejnbôshX enquanto 
aqueles cuja esperança está apenas cm Deus, serão livrados de seus inimigos (SI 22.4 f5]); 
as suas orações serão respondidas (1 Cr 5.20); eles andarão em veredas retas (Pv 3.5); 
r-ceberão alegria e regozijo {SI 16.9; 33.22); conhecerão paz interior e ausência de temor 
S) 4.8191; Is 26.3); efc. Por isso ha a admoestarão repetida para que se confie no Senhor 
Pv 1.6.20; Is 30.15, Jr 17.7). 

Os salmos, que mostram o maior número de ocorrências do termo (50 num Lotai de 
181), expressam de modo mais coerente o valor de confiar em Deus. Eles também 
apontam pnra o fato de que a causa da esperança não está no mérito de alguém em 
relação a Deus ou em algum tipo de contrato na base do "olho por olho", mas apenas na 
kesed de Deus sua lealdade firme, sua bondade graciosa. Ezequiel 33.13 deixa claro 
que ninguém ousa ter esperança da vida com base em sua própria justiça, e Jeremias 7.4, 
ST 14 mostra a loucura de confiar em formulas e estruturas sagradas. Nesse sentido o AT 
antecipa o\"Tnasua prodamação de que há esperança para aqueles que aceitam o dom 
de Deus da vida eterna por meio de Jesus Cristo. 
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233 r^ (bãtah) 

Esta esperança em Deus não é um tipo de desejo incômodo, mas sim uma expectativa 
confiante; De maneira diferente das religiões pagãs, em quea ansiedade constante era a 
regra, a religião hebraica conhecia um Deus cuja característica principal era fidelidade 
e confiabilidade (Dt 33.28; 1 Sm 12.11; Sí 27.3), Este contraste entre ansiedade e 
confiança torna-se plenamente nítido quando se recorda que o pagâo nunca era deixado 
seus mecanismos pelos quais sentisse que tinha algum controle sobre o seu destino, 
enquanto o hebreu piedoso tinha consciência de estar plenamente sem recursos pessoais, 
Mas é melhor ser totalmente dependente de um Deus gracioso e soberano do que ser 
deixado ã mercê de ú mesmo em um mar de deuses inconstantes, demônios vingativos e 
forças mágicas ineacrutáveía, Em vista destes fatos — o controle soberano de Deus sobre 
o destino humano e a dependência total de Deus — ter confiança em qualquer outra coisa 
além de Deus ê visto como algo plenamente destituída de ftpidâmenta. Contudo, confiar 
em Deus não é uma garantia de proteção automática contra qualquer e todo tipo de mal. 
Nem o tato de recusar a De os necessariamente leva alguém ao caminho da pobreza e da 
necessidade- Diante da segurança insípida de seus consoladores, Jó apresenta estas 
aparentes contradições de forma muito sarcástica 24.33}. Apesar disso, até mesmo 
Jó em sua angústia tinha de admitir que qualquer outra fonte de segurança ê, no fim das 
contas, sem valor (31.24; cf 39.11; cf\ também Tsaias 60.10). 

O AT trata dessas fontes de falsa segurança com algum detalhe a fim de mostrar por 
contraste a excelência da esperança em Deus. A lista inclui o homem (SI 118.8, 14&3; Pv 
25,19; '}r 17.5); a impiedade (Is 47.10); a violência e a opressão íSl 55.23[24]; fi2.1Dílll; 
Is 3U 12r as riquezas {SI 49.6[7]; 52.7 [91; Pv 11.28), os ídolos (Si 31.617); 115.8; Is 42.17; 
1-lc 2.IR); o poder militar (Dt 23.52; SI 44.6[7]; Is 31.1; Jr 5.17; Os 10.13); a religião ÍJr 
7.4.8,14); a jnstiçá própria (Ez 33-13; Os 10.13): as alianças com estrangeiros (Is 36.4 e 
se; Ezi 29 16). A Bíbfiftj particularmente, amontoa desdém sobre uí que vivem de maneira 
tranqüila, sem nunca avaliar a frágil base para ta! tranqüilidade (Is 32,9-11; Ez 30.9: Am 
6,1). 

Talvez a passagem onde as questões centrais em torno de bãtah sao vistas mais 
paramente em um breve episódio seja 2 fteis 18 e 19, onde o assino Rabsaqué desafia a 
validade da confiança de Ezequiaw em Deus e onde tal confiança é plenamente vindicada. 
A palavra ocorre 20 vezes aqui e nas passagens paralelas (Is 3(5 eí 37: 2 Cr 32). Nas 
relações humanas, apenas uma área em que deve haver confiança é apresentaria: um 
marido que confia em uma esposa de caráter nobre (Pv 31.11). 

betah, Segurança, despreocupação. Usada quase que exclusivamente em construções 
adverbiais. Usada freqüentemente com yãshab, "habitar", e.g., Jeremias 23.6, onde o 
prometido que Deus libertará Tsrael no futuro e fará segura a morada da naçao. I > modo 
geral, a palavra e usada de duas maneiras: a promessa de que aqueles que estão em 
correto relacionamento com Deus habitarão em segurança (Lv25.18; SI 16.9) e a indicarão 
da natureza transitória de qualquer segurança que não a proveniente de Deus f ja 18.7; 
Is 47.S; Ez 30.9). 

bilhA. Confiança, O termo aparece apenas em ísaias 30.15, onde é usado em um 
contexto que expressa resignação e interrupção dos esforços de alguém. 

battuhot. Segurança. Ocorre em Jó .12.^ onde Jó diz de maneira sarcástica que aqueles 
que provocam a Deus estÃo em segurança. 
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236 (btn) 

miMãi i . Confiança, Usada nas mesmas duas maneiras dos termos anteriores. Aparece 
•pr.nac nas passagens poéticas. 

Bibliogra fia: EiciIRODT, W Theology of the Olá Testa meu t, y. 2, p. 268-90, — 
XOíJi .ER, L , Ilebrãische Vokaijelnt \T, 55: 172 — RABIN t Chaim. Three Hébrew tenflá 
fo»m the realm of the social psichoiogy, Supp ÍT t 16:213-30. — TDNT, v. 2, p. 521-9; v, 6, 
p. 191-202. — TOOr, V. 2, p. 88-93. — THAT, v. 1t p. 300-4. 

J.N.O, 

tíTE*n (bth) 13. Aceita como raiz de: 

234a tfíTTEDti: { dbattihtm) melarscias (apenas era N i » 1 liS): 

t] inaa (bittahônl Veja o n." 233e. 

235 Í^ÇG (bútaí) cessar. Ocorre apenas cm Eclesiast.es 12.3. 

236 (btn) I . Ace i ta como raiz de: 

236a <beten) ventref barriga, corpo. 

O sentido básico desta palavra, de acordo com os cognalps se nu ticos. é "interior"; em 
hebraico a palavra denota <Eo ahdôinen inferior'1 e tem o mesmo sentido nas tábuas de 
Amarna. Como tal pode-.se referir ao ventre (útero) de uma mulher ou ao estômago, ou 
ainda ser usado de modo figurado para expressar a natureza fisicjft do homem. O termo 
tem uma amplitude de sentido consideravelmente maior do que rehern, "ventre (úterojj** 
do qual e paralelo. A referência a Eúde; que enfiou a espada na beten de Eglom, rei de 
Moabe, sugere um toque de justiça poética. porque este governante bem satisfeito, este 
"homem muito gordo", vivia dos despojos de suas vítimas, 

A prostração da beten de alguém no chão expressa humilhação {cf SI 44,25126), 
relevas egípcios o tábuas de Amarna), 

As expressões "do ventre1' e "fruto do &ete/i"são expressões idiomáticas que querem 
dizer, por um lado, ' desde o nascimento* e ; por outro, "procedente do corpo71 ou "filhos*. 

beten é usado várias vezes na literatura sapiência] pai a expressar os elementos mais 
íntimos da pessoa e a fonte dos desejos, ou um desses (cf. Jó 15.35; 20.20; Pv lâ.fi, 18.20; 
L (':,). Também é usado em paralelo com nepesh, "alma*, para expressar a totalidade da 
pessoa humana. "Corpo" é antes uma tradução sem força para uma referência às 
"vísceras* que é o sentido de beten nestas referências (SI 31.9110]; 44.251261; Mq 6.7). 

As referências a Deus relacionadas com beten indicam que ele é aquele que forma e 
modela o feto (Jo 3.3-U; 31.18; SI 139.3; Jr 1.5; cf SI 51,15[17]\ aquele que faz que a 
criança saia do ventre (SI 22,9[101; Is 46.3) e supervisiona a vida da criança desde os? 
primeiro®momentos (SI 71.6; is 49.1). O fruto do ventre é a sua recompensa (SI 127.3; cf. 
Dt 7.13; 28.4, 11; 3U.9). O impio, porém, desvia-Se "do ventre mêrãhr.m e diz mentiras3' 
desde o nascimentomibbeten (SI 58.3 [41). Deus amaldiçoa o ventre da adultera íNm 5.21). 

Provavelmente como uma polêmica contra a crença !Jabi tônica de que os sens deuses 
chamavam os seu^ reis desde o ventre, 1 saí as proclama que foi o Senhor que formou o 
Servo e o chamou desde o ventre (Is 44,2,24; 49.5). 
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237 t p s íbfjü 

li ibliografta: DAHOOD, l/L, Hebrew-Ugariüc lexicography, Mfc. 44:301, PEDER£Of$j 
J. Israel, its life and culturéf Londres, Oxford, 1946, p. 170-3. — TDOT, v. 2 f p. 94-8. 

J.N.O. 

237 í&ín) U . Ace i ta como rala dt : 

237a * I I 2 (&oí n ím) p i.vídei a <Gn 43, U )• 

238 tVS {fjãrHv), (hay) súplica. 

238a ™ (6f) í/est-rí/joe, /íO^ fauor. Partícula de súplica, 

239 yi ibth} entender, considerar, perceber, ser prudente, discernir, 

Termos Derivados 

239a ibên) entre. 

239b {binâ) entendimento. 

239c tH jlZH (f'ò ri í i â) en teii d i m euíft 

O verbo e os seus derivados são usados 247 vezes. A tradução mais usada cm 
português é 'entendimento1' ou "percepção", A idéia subjacente do verbo é "discernir", a 
qual acompanha os substantivo* derivados e a relação próxima derivada do substantivo 
büyin (veja adiante), do qual procede a preposição bên, "entre". A combinação destas 
palavras, "discernir entre', é usada em 1 Reis 3.9: "para que prudentemente discirna 
entre bem e mal", bt.n inclui o conceito de distinção que leva ao entendimento. 

O verbo se refere ao conhecimento superior ã mera reunião de dados. É necessário 
saber usar o conhecimento que se possui (pirke abott 3-121. O verbo yâda' (í/.U.) também 
pode significar "entendEmento" no sentido de capacidade (e.g f Esaú na qualidade de 
caçador habilidoso). Pode também ter o sentido de "ser capaz de perceber' (Si 73.22). 
Todavia yãdv descreve geralmente o precesso pelo qual alguém adquire conhecimento 
por meio da experiência com objetos e circunstâncias bín é uma capacidade de captaçào 
julgadora e perceptiva e ê demonstrada no uso do conhecimento. 

Uma pessoa pode captar dados importantes com os sentidos: com os olhos, pode 
discernir (Pv 7.73; com os ouvidos, pode entender palavras (Pv 29.19). O entendimento 
também pode ser viyto como sentimento (SI 58,10), e o discernimento pode ser percebido 
até por meio do paladar (Jo 6,30). 

É possível ouvir sem perceber. Daniel não entendeu o que ouviu {Dn 12.8). li dito em 
um sentido de menosprezo que o Ímpio não pode entender o conhecimento que possui i IV 
29.7}. Outros exemplos enfatizam uma observação ou consideração atentas: Moisés, de 
maneira acusadora, pedi$ ao povo que considerasse com diligência os anos da experiência 
de todas as gerações (Dt 32,7), e Davi percebeu o destino dos ímpios (SI 73.17). 

O hifil enfatiza especialmente a capacidade de entender. Es d r as leu a palavra de 
Deus na presença dos homens, das mulheres e daqueles que podiam compreender, Êie., 
com idade suficiente (Ne 8-31 Deus pode fazer um a pessoa compreender os seus caminhos 
SI 119.34,73). O seu anjo veio para dar entendimento a Daniel (Dn 10,14), A forma parti-

cipial refere-se a um mestre, ie., alguém que dá discernimento aos seus alunos CEd 8.1fi). 
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239 f j (bía) 

Com base em vários exemplos, a percepção ou a compreensão moral é um dom de 
Deus (Da 2,21) e não o fruto da experiência. Alguém pode orar per isso (SI 119.34), e, 
visto que esta percepção é unicamente de Deus, ele pode revelá-la ou concedê-la (Ia 29.14). 
A fonte de percepção é o coração, e é o coração que discerne (ou deixa de discernir: as 
obras do Senhor (SI 28.5), o temor do Senhor (Pv 2.5), a justiça e a retidão (Pv 2.9) e a 
vontade de Deus quando a sua palavra e obedecida (SI 111,10), 

Embora o entendimento sei a um dom de Deus, uão aparece automaticamente. 
Conquistá-lo exige diligência persistente. E mais do que ter Ql; tem a idéia de caráter. 
Quem não o possui está em falta e, rija verdade, se não o persegue, incorrerá na punição 
de Deus (Pv 2.1 e ss; Rt 1.21 e ss.). Quando alguém age a fim de apresentar de modo 
objetivo a levelação de Deusr alcançará o ideal do sentido do entendimento. 

bên. Entre et ai. Derivado de bayin7 substantivo que expressa a noção de "intervalo", 
"espaço entre" Aparece muitas vezes ÍIWB escolhe apenas 24 casos principais), e em 
algumas situações, em que ocorre repetição, quando o segundo uso de bitt para separar 
um par de palavras não é traduzido cm português. 

O termo é usado como preposição, "no intervalo", "entre"', a.g^ entre os pedaços (Gn 
15,7). entre os teus olhos í 1 3 . 9 ) , entre os dois muros (la 22.11) v.t a/, Em um exemplo 
iricomum a palavra é usada com um singular entre o Ulai, ?.c., em suas margens (Dn 
8.10'). Para indicar o espaço que separa dois objetos, bõa é repetido: no intervalo de Betei 
e no intervalo: de Ai iGn 13.3), Às vezes este resultado é alcançado quando se asa hên 
seguido de uma preposição l indicando um intervalo com respeito ao objeto, e.£.H entre ti 
e entre o teu Deus (Is 59,2). 

bên também é usado com a idéia de tempo, durante o intervalo de dez dias (í^e 5.18), 
bem como com algumas outras preposições que tem a idéia de entre (Ee 31.10, ls 44,4) 
coin a preposição min (Gn 49.10 et. a!..). Há também o plural bênôt, entre as rodas (Kz 
10.2), e o dual, bênayim. o homem dentre o espaço que separava os dois exércitos, Goüas, 
í.c,. um campeão (1 Sm 17.4). 

bên. também é usado com verbos que têm a idéia de julgar, conhecer, ensinar, etc.t 
0 que envolve a noção de distinguir, e.g., discernir entre a bem è o na&l (1 Rs 3,91, julgar 
imtre as nações (Is 2.4). 

bmá. Entendimento* Este substantiva é usado de maneira variada. Refere-se ao 
entendimento, como na predição de que Israel nunca mais licará exposto a uma língua 
estrangeira difícil de entender (Is 33.19), ou na declaração de qui1 Daniel tinha 
entendimento sobre cada assunto que Nabucodonosor the perguntou (Dn 1,20). bíjtó 
também se refere ã própria faculdade do entendimento, Não se deve confiar no próprio 
entendimento (Pv 3-5). Deve-se desistir do entendimento próprio para tentar atingir 
grande riqueza (Py 23.4.1. Aqueles que se envolvem no pecado e na iniqüidade,iâo pessoas 
sem entendimento (Is 27.11}. O povo e encorajado a buscar tal faculdade de entendimento 
'Pv 4,5, l i . 

binà também é usado como o objeto do conhecimento. Já questionou com respeito ao 
1 igar dc entendimento (Jó 28.12, 20) e respondeu parcialmente a questão dizendo que 
fcpartar-se do mal é ter entendimento (Jó 2S.2S onde hokmâ, sabedoria [q.u.l, e bmâ sào 
sinônimos próximos). A sabedoria aconselha que se deve andar pelo caminho do 
•Aewiimento Pv 9 6 e que o conhecimento do Santo é entendimento (Pv 9.1.0), 

-r. - ndÜQOkt • safa doria (hokmâi são personificados (Pv 2.3; 7.4 c especialmente 
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240 tMfÔ) 

em PVÍ:8,14« s., onde há implicações importantes). Esta personificação também aparece 
em Eclesiástico 24 9, 23, onde a função do espirito de Deus mediava entre Deus como 
totalmente outro e e mundo. A questão tem sido levantada se a sabedoria éaJgum aspecto 
de uma hipósta^icom Deus, ou se temos um princípio abstrato que se tornou pessoal no 
uso da poesia, Há uma objetivarão misteriosa de conceito-palavra de Deus na sabedoria 
por meio da qual o mundo existe bem como por quem recebemos sabedoria e poder. 

t b ü n ã Entendimento. Sinônimo de bíná, o termo e usado com a mesma ampla 
variedade, embora em passagens diferentes. Pelo entendimento Deus abate Rahab (ARÀ 
— o adversário) (Jó 26.12). Esta faculdade é tal que um homem de entendimento anda 
em uma vereda de retidão (Pv 15*21}. Da mesma forma, o entendimento pode-se referir 
ao objeto do conhecimento quando se obtém entendimento (Pv 3.13). fbünâ também é 
personificada como unia mulher que levanta a sua voz (Pv 8.1}. Aqui entendimento é 
paralelo a sabedoria e visto, portanto, como mestre. Em apenas uma passagem bin.â e 
thânâ aparecem em um paralelismo sino mímico: "se clamares por inteligência^ e por 
entendimento alçares a tua voz* (Pv 2.3); os substantivos referem-se ao objeto do 
conhecimento. 

Bibliografia: GlRDl.ESTONE, R.t Synonyme of the 01 d. Testomenf., Eerdmans, 1S97, 
p. 74. — KlDNER, Derek, Prove rbs, Jnter-Varsity, 1964. — HARRIS, R. L., Proverbs, irpc, 
p. 553 4. ORLINSKY, Harry M.f The tfiblical prepositíons táhat, bên, ba'adr and 
Pronouns ,nml (ou "anu)t zo'tãh, HUCA, 17:267-92. — TDOT, v. 2, p. 99-106. — THAT, v, 
1, p. 305-7, 

L.G. 

f i i ^ Z ibêtsâ). Veja o n.u 21Sa. 

240 tTTT3 (btrâ) palácio. 

O nnn é de opinião que esta é uma palavra emprestada do acadiano. O cognato 
aparece no aramaico bíblico [Ed 6.2). É usado com respeito ao templo em Jerusalém (1 Cr 
29 1 19). Em Neemias 2.8, "cidadela" pode também ser traduzido por "palacio", "castelo"' 
ou "fortaleza", enquanto em Neemias 7.2 o termo é traduzido por "castelo". Em Neemias 
1,1 e Ester 1.2, 5; 2.3, 5, 8 et aL, aparece "a cidadela" de Susã A ordem das palavras na 
Última ocorrência bTshúskãn kabbírâ mostra que é possível "em uma fortaleza na cidade* 
(NNN). A forma birãtiít é identificada com o plural no GB. 

L.G 

241 TIT3 Ibayit) casa, lar, local, templo, parte interior, família et at. 

Termos Derivados 

241a | ^ (bét 'êl ) Betei. 
241b fCíl1? (bêtleheni} Belém. 

241c tjfl^B (bitãn) casta, palácio. 
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A palavra é tom um ao aramaico. ao árabe, ao acadiano e ao ufjarítico. Em contraste, 
okel é "tenda", metfrtS, ''caverna", blrâ, ^palácio, castelo", kêküL "palácio, tompio11,A ti ser, 

Hestabeiecbnjenlíí"f móshãb, "habitação". mã'ôn, "refúgio", miqdãsh, (santuário", e 
mt$hkfin'( ^tabernácuio". 

E usado no sentido de habitação. Oa arqué0íógoa têm descoberto alpumas casas 
imprc^erçonantes feitas com paredes grossas que datam do inicio da idade do 
3000^100 a.C.X Em Debir foram descobertas paredes grossas de uma casa que se 

acredita ser do período da Idade do Bronze Média (.21.00-1.6UÍ) a.C.h A casa de Ló em 
Sodonui, também desta época, tinha paredes bem construídas que impediram a invasão 
da multidão. Outras casas, não tão bem construídas, não teriam resistido. Quanto íis 
primeiras construções de casas veja KENYÜNt K. M\, Archaelogy in the Holy L<ind, 
Praeger, 1961, pL 5fí e MHa,i^A!RT, J., The NeGiithicyf tíusNear East, Scribners, 1975, esp, 
p, 35-49. 

A palavra é usada para se referir a casas comuns iftx 12,7 cí ál.), casas para habitar 
(Lv 25.29), casas feitas de material sólido com umbrais (Oi. 11.20)* paredes (Lv 14.37) de 
pedras, madeira e reboco {Lv 14.45), Possível mente as paredes eram retangulares com um 
pátio (quintal) em frente. Para a porta havia provavelmente uma viga de madeira eu mo 
a verga e duas colunas eretas como umbrais. Havia também um espaço para os animais 
domésticos e um quarto de dormir. A comida era normalmente feita do lado de fora. As 
janelas eram provavelmente abertas C O U L uma cobertura entrelaçada, Çnquanbo o tetu 
pode ter sido feito rk1 vig;is unidas com argamassa. Alguns degraus levavam av telhado» 
A* casas maiores e as conduções oficiais eram sustentadas por colunas (Jz 16,26 c $.). 
Albright mostra uma casa de um patrício romano da época da monarquia, tendo o 
primeiro andai' fechado por três lados o o segundo sustentado sobre o quarto lado por 
quatro colunas ÍArchnevlogy vf Pulestine, Penguim, 1960, p. 141L Uma cata com srte 
colunas seria de fato luxuosa (Pv L Algumas das nlelhores casas eram construídas 
sobre as muralhas de uma cidade (Js 2,15) e também tinham telhados onde era possível 
descansar <2 Sm 11.12). A palavra "casa" também é usada para designar o templo e a 
casa do rei em Jerusalém (1 Ri 5,3; 7.5 l)r bem como o templo de Esequiel {Ez 40 es,). 

bo.yit também pode sei- usada no construto para denotar construções distintas ou 
partes de uma grande construção Portanto o termo pode ser usado se referir à casa 
do rei (1 Hs 10,12), a uma prisão (Jr37.1fí), a um tesouro (Is 39.2), ainda que de maneira 
mais significativa se refira a um templo: a casa cie uma divindade. 

Muitos nomes de lugares cananeus provêm da divindade neles localizada; e.g., Bete-
Sem es ( - Templo do deus-sol Shemesh), Bgth-horon, Beth-shan. Israel, por contraste, 
dava o nome de pessoas aos locais: Uinom. etc. 

A casa mais importante em Israel, naturalmente, era a casa do Senhor, 
primeiramente mencionada na literatura extra bíblica na ostra ca de Ara.de. (Veja Y. 
AIIARUNI. BA, 31:16 e a.) Pelo falo de O Senhor estar singularmente presente aqui, o 
sal mista celebrava Sião e ansiava para aparecer diante dele em adorarão (SE 26. tt; 122.1). 
T6daYítti quando Israel tornou-a uni covil de ladrões. Deus ameaçou destrui-la, assim 
como tinha destruído sua residência em Siíõ (Jr 7). 

Os aposentos de uma grande casa podem ser chamados de bayit. Assim a palavra é 
usada no construto para designar o saguão do banquete do vinho de Assüero (Et 7.8), o 
Seu harém (Et 2,3) e a casa de inverno, um aposento particular do palácio em Jerusaiem 
(Jr 86,221. 

O termo casa ê aplicado a locais, e.gq local dos sepuicros dos meus pais i\Te 2.3), ou 
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a Betei como local da casa do rei (Am 7.1,3). baytt e usada especificamente como "lügar1*, 
vasilhames ou recipientes, lugares para os varais (argoias, Êx 25.27), caixas da perfumes 
(Is 3.20), 

E importante perceber que a palavra casa é aplicada aos que nela viviam ou n 
família: a casa de Jacó (Gn 35,2), fumílía de desceu d entièis de um grupo. Também é o casei 
da casa de Abraão (Gn 18.19) e da casa de Davi (2 Sm 7 11 Í, do povo hebreu como casa 
de Jacó (Gn 46.27) e da Casa de Israel (Èx 1 fi.31). da casa do pai no sentido de um clã ou 
família (Nm 1.2). No AT há uma solidariedade entre um homrm e a sua casa (Js 2.12; 
6.22] 7.1-7: l lis 7,15). Por isso, Josué informa aos israelitas que ele e a sua casa sefvifâü 
ao Senhor (Js 24.15). 

Usada come metonimia a palavra pode denotar o que está dentro da casa. Esta é a 
força do décimo mandamento que proíbe cobiçai a casa do próximo (Éx "20.17: cf. Gn 
30.30; Nm 22.18: 24.13; etc,). 

Bibliografia: AHLSTftGM, G, E,( Dei' Prophet Nathan nnd der Tempelbau. vr, 
1.1:113-27. — DICKIL, A. C. Mouse, ln: 1SBE, v. 3, p. 1434-S. — HYATT, 3. Philip, The deity 
Bethel and the 01 d Testament, JAOS. 59:81-98. — LANDSBERGER, Franz, The house of Lhe 
people, NUCA. 22:149-55. — POPE, Marvin H., El in the Ugarític texts, Supp VT 2:1-116, 
esp. p, 59£ RAINEY, Ãnson F,, Family relatkmshíp in Llgaritic, Or, 34:10-22. — 
SEtCERS, O.. Ilouse. In: IDE, p. 657. — 5TIGERS, Harold G., House, ln: ZPBD. p. 217-21. — 
WáED, William A-, Egyptian titles in Genesis 39-50. OS, 114:40-59. — TDOTf v. 2. p. 107-
15. — TfíAT, v. 1, p. 308-12. 

bêt ' ê t Cana. de Deus. Indica a cidade e o santuário cujo nome é lido em português 
como uma ho palavra, "Beteis O termo é mencionado 35 vezes, mais do que qualquer 
outra cidade exceto Jerusalém. 

Hetel foi uma cidade canauéia c israelita, localizada a uns 15 quilômetros ao norte 
de Jerusalém, no cruzamento da estrada noite—sul, que vai pelo alto das botinas, com a 
estrada loste—oeste, que vai para as planícies de Jerico e para a planície costeira. Ficava 
na fronteira norl.e de Benjamim (fronteira sul de Efraim). 

O estabelecimento de Betei parece ter acontecido no fim do terceiro milênio a.C. No 
período patriarcal inicial a cidade foi chamada Luz íGn 23.19). Quando Jacó parou ali, ele 
esteve tio "lugar1, {Gn 28.11), possivelmente onde Abraão ofereceu sacrifícios (Gn 18.8) e 
onde ele havia avistado o vale do Jordão (Gn 13.9 e s . a leste da cidade. Quatro fbtites 
próximas tornaram tal estabelecimento inevitável. Quando Jacó despertou de seu sono, 
edificou uma coluna de pedras na qual havia dormido, derramou óleo sobre elas e chamou 
o local de bêt- 'êl, enfatizando a revelação do próprio Deus ali. Jacó voltou ao locai quando 
retomava de Padâ-Ará para se encontrar com Déus (Gn 35.2, 3, 7). F"i que a ama dc 
Rebeca, Débora, morreu e foi sepultada sob "o carvalho* próximo do íocal (Gn 35,8). 

Ha muita história associada a Betei t Jz 20.1S). Era uma cidade cananéia real : Js 
I " foi capturada por Josué ttí.7) e dada a Benjamim 118.22). Betei foi provavelmente 
recapturada pelos cananeus no inicio do per iodo dos juizes, mas tomada novamente pela 
casa i-:- J WÍ Jz 1.22 I> s.) para permanecer território efraimita (1 Cr 7.28). 

fíw* te a arca fui localizada em Betei (Jz ííO-18) e tornou-se um centro de 
Ldaraçãq I m j w l riiih I Sm 10,3). Estava no percurso de Samuel quando ele julgou Israel 
I S B 7 J f i l H I K permanecesse próspera, perdeu a proeminência temporariamente 

quando a Gibe^ dc- SJLÍI! <- : Jerusalém de Davi e Salomão se distinguiram. Quando o 
rei no se ^ • : designou Retel cornn o principal santuário do norte, desafiando 
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Í Bftaplo em Jerusalém e desacostumando o puvo com relação a este (1 Rs 12 26-33) O 
J" do bezerro de ouro e o santuário de Betei permaneceram centrais até a época de 

A T O M 3.14; 4,4; Os 4.15). A revolta do norte foi completa em todos os flentidoír 
polidamente, etc. e especialmente na síntese da adoração de Iavé e em outras práticas 
« imia is do Egito, de Canaã e de outras nações do Oriente Médio Deus condenou a 
atitude, primeiro por uma advertência feita por um homem d? Deus que pronunciou a 
destruição de Jeroboào (1 Rs 13) e por Amós e Oséias, qu<> ridicularizaram Betei 
enamando-a de bçt 'awen (casa da iniqüidade). 

Aparentemente Betei foi poupada quando Samaria caiu diante da Assíria (nenhuma 
prova arqueológica sugere a destruição feita pela Assíria), Parece que os sacerdotes ainda 
ensinavam ali depois da destruição de Samaria (2 Rs 17.28). Josías a capturou, destruiu 
o altar e profanou o local Rs 23.15), enquanto os babilônios destruíram a cidade em sua 
segunda invasão t587-576 a.C,), 

No período persa Betei foi incluída no território de Judá (Ed 2.28: Ne 7.32J. Durante 
o período dos combates dos hasmoneus, o local foi fortificado pelos sHêucidas i 1 Mac 9.50; 
J O S E F O , Antíquities, 13.1.3), Vespasiano capturou o local quando se aproximava de 
Jerusalém ÍJÜSÜKQ , Wara of the Jews, 4.9.9). 

Betei também está associada tanto com um santuário como com a divindade. Para 
os cananeus bêt- ei era uma cídade-santuário dedicada ã divindade 'êl iq.vX 'c! era um 
nome genérico para Deus no antigo Oriente Médio, mas os israelitas identificaram ei 
com as experiências de Jacó (Gn 28,1.0-22; 35). Os documentos babilônicos de 
Nabucodonosor utilizaram a palavra em nomes de pessoas, enquanto o povo judeu em 
Elefaütina (cf. os papiros de ElefanEina) tinha nomes que combinavam com bfr- 'e7H 

indicando diversos atributos de Deus. 
Há também um Joea! com o mesmo nome não muito longe de Berseba (1 Sm 30.27). 

no território de Simeãu (que ficava dentro de JudáJ, embora exista um provável erro 
textiM, visto que o termo aparece como b tírf Üs 19.4) e tflú el (1 Cr 4.30). O local da 
cidade ainda é desconhecido, 

Bibliografia: ALBRIGHT, W. Y„ Âreheology and. the rdigion of Israel, Johns Hopkms 
1942, p. 168-74. - ALBRICÍÍIT, W . F. & KELSO, J. L , The excavaiion of Bethel, BASOH 39 

- FAIJEK, José, Idolatry, & BAOON, Gershon, The vicw of Kaufmann, IN; EncvdopedLa 
Judaica, p, 1227-33. — Kra.so, Tbe second campaign at fíethei e The third campaign at 
Bethel, BASOR, 137, 151. - ROWLEY, Hr H., From Joseph to Joshua, Oxford. 1950, p. 19 f 

111, 138. — AVJ YÜNAK , Michael, Bethel, ín: Enryclopedia Judaica, v, 4, p, 728-30. 

bet lehem. Casa do pão. Em português o termo aparece designando a cidade com uma 
única palavra "Belém" O termo aparece 43 vezes, como bet-haühami, belemita, que 
designa alguém que pertence a Belém. Este nome pode-se referir ao local (casa) de luta 
visto que a raiz Ihm refere-se também à luta ou ao local (casa) do deus lahamu 
j rovavetmente das cartas de Amarna, onde uma queixa é registrada dizendo que bit 

taharnu estava nas mãos dos invasores), embora toda es La etimologia seja incerta. 
A região é pela primejía vez mencionada nas Escrituras quando Raquel é sepultada 

por Jaeõ nc cajninho para Efrata, especificamente em Belém (Cn 35. J9), Está localizada 
v-erc.L di: > km ao sul de Jerusalém no território da. Judéia. 

A tidade com os seus arredores era o centro da tribo de Judá. Uma família bem 
conhecida, descendente de Perez, estabeleceu-se ali, e no período dos juizes alguns desta 
í mulia ^ram B - mcestral de Davi, e Jessé, pai de Davi. Desta região procede a piedosa 
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família de Rute c Boaz. 
Infelizmente Belém foi a habitação do levita que se tornou o sacerdote de Mica em 

Efraim c posteriormente dos danitas Í-Jz 17; 18), O povo judeu até • dia de hoje despreza 
dffte homem porque, embora fosse neto de Moisés, tornou-se uma vergonha. Por 
conseguinte, a fim de ocultar a genealogia dele, o texto bíblico di^ Manasses (com um ?i 
acima da linha) em vez de Moisés {Jz, 18.30), O Ievita de Efraim tinha uma concubina de 
Belém, e foi a morte dela nas mãos do levita que causou a guerra civil entre Israel e 
Benjamim (Jz 19). 

A proeminòncia de Belém no AT estava no fato da sua associação com Davi. Foi o lar 
dele (1 Sm 1&12; 20,6) e onde Samuel o ungia rei í 1 Sm 16.1, 13). Possivelmente Belém 
foi um dos centros de adoração da época de Samuel Alguns dos companheiros de Davi que 
eram seus guerreiros pessoais, filhos de Zeruia, também nasceram ali. Perto do fim do 
reinado de Saul» os filisteus se alojaram ali (2 Sm 23.14-16). Foi o lugar de sepultamento 
de Asael, irmão de Joabe (2 Sm 2.32). 

A historia posterior pode ser abreviada. Roboão fortificou-a [2 Cr 11,16). Alguns dos 
assassinos de tire d alias pararam em Belém a caminho do Egito ( Jr4 1. LG, 17). Esdras 2.21 
e Neemias 7.26 registram mais de Í00 emigrantes beJemitas. sendo alguns cidadãos 
proeminentes. Os judeus continuaram vivendo em Belém na época do NT, e no período 
posterior ao NT. e o Lam RaÒbah, 1.15, registra que uma guarniçao romana estabeleceu-se 
ali para destruir qualquer vestígio do exército de Bar Kokhba. Atualmente não existem 
judeus em Belém. 

Por causa da passagem messiânica (Mq 5.2[1]), os primeiros cristãos judeus que 
reconheceram Jesus corno Messias enfatizaram Belém como o lugar do ÍPU nascimento 
(Mt 2.1, 15; Lc 2.4, 15; Jo 7,42), Justino Mártir menciona que o local do nascimento de 
iJesus foi em uma caverna. 

Assim o Filho de Deus humilhou-se a si mesmo a ponto de nascer em uma caverna 
com animais, cm uma cidade tão pequena e insignificante, que quando a terra toi 
distribuída, não foi sequer mencionada entre as 46 cidades de Judã (Js 1.5.20-63; Mq 5.2). 
Em 325, Helena, mãe de ^oníítautinüi levantou uma igreja sobre a caverna, A igreja foi 
destruída em 529 d.C. no levante samarilano contra os bizantinos. Justiniano (527-65) a 
reconstruiu, <.' a Igreja da Natãvidade rcJlctehojo o modelo jiastiniano Xo começo dos anos 
K)i) d.C., Jerônimo estabeleceu-se em Beléíji e viveu em uma caverna perto da caverna 

ria natividade. Enquanto ficou em Beléinh os estudiosos judeus ensinaram hebraico a 
Jerónimí). O seu trabalho na referida caverna, de tradução do AT do hebraico para o latim, 
tornou-se a ha se da Vulgata, acrescentado ao seu trabalho de tradução do NT, 

Belém de Judã não deve ser confundida com a cidade de mesmo nome em Zebulom 
Js 15). lista está localizada cerca de 11 km a noroeste de Nazaié. 

Bibliografia: CROWFOOT, J . W . F Early churches in Palestine, Oxford, 1941, p. 2 2 - 4 0 . 

— MASTekMaN, E. w., Bethleliem t em ISBEt v. 1T p. 449-50.—ORNI* Ephraim, Bethlehem, 
em En yclopedia Judaica, v. 4, p. 739-45. — VAN BEEK. G., Bethlehem, em !DB, v. 1. p. 
394-5 

LG . 

242 s " árvore do bálttumo <ARA — a/noreira) (2 Sm 5.23, 24 ^ 1 Cr 
14.14. 15 SI 84.7). 
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243 M 1,7 • rhorar, /t^ierefor, cíerrómar ^^rímas, 

Termos Derivados 

24 3 a " I I ) c /i oro. 

243 b 6 V|í e W o . 

243l: íja^fiíj e/iono. 

243d r * : : choro. 

Esta raiz acorre em r.ndfis as principais línguas, dentre as quais o árabe, o acadiano 
c o ugarítico. O Termo e usado aproximadamente com g mesma amplitude de significado. 
Em hebraico tem o sentido de "chorar por motivo de alegria ou tristeza, o que inclui 
lamento, queixa, remorso ou arrependimento". A raiit aparece bastante como paralela de 
duma', "derran .:•!• lágrimas", e ÒRV&pad, "lamentar1". Mas, ao passo qut? as lágrimas estão 
associadas aos olhos, o choro está associado á voz; os sem i [.as não choram silenciosamente, 
mas sim em alta voz. Estes paralelísmos ocorrem com freqüência ao ugarftkt* (Fisberí. 
Contudo, no ugarítico,bem como no acadiano e no árabe, a ênfase no arrependimento, que 
é vista na relação de bãkâ com tsüm, "'jejuar", está ausente. Outro sinônimo é 'abai, que 
enfatiza o luto formal pelos mortos. 

Por todij O AT o choro é a impressão natural e espontânea, do uma emoção forte, búká 
ê especialmente proeminente na literatura narrativa, ijjmbora o termo também ocorra com 
freqüência nos livros poéticos e proféticos- O número total de ocorrências é 141. 

A raiz é usada de cinco maneiras diferentes. Embora o choro esteja normalmente 
associado com aflição e sofrimento, também é um sinal de alegria. E bastante interessante 
quií todas as ocorrências que expressam isso aparecem na narrativa de Jaoó, Jacó chorou 
de alegria quando encontrou Raquel depois de ter viajado desde Canaã (Gn 29.11). Assim 
também fizeram Jacó e Esaú quando encontraram outra vez depois de longa separação 
{Gn 33.4"i. José e Jacó choraram juntos quando se encontraram rio Egito {Gn 46.29), etc.. 

Um uso muito mais freqüente do termo c o cheio de aflição. Por isso o bebê Moisés 
começou a el orar na presença da filha de Faraó i Kx 2.3). Da mesma jane i ra Esaú chorou 
amargamente, cheio de frustração quando descobriu o engano de Jacó (Gn 27.381. Jó diz 
que ele merece punição se tiver cometido algum dos vários pecados, dentre os quais 
encontra-se o que faz os "sulcos da terra" chorarem por causa do abuso (Jó 31.38). Israel 
çhoroii por causada ameaça do inimigo (1 Sm 11.4; SD.4; etc.}:; eles choraram no exílio (Si 
137.1; cf. Jr 31,15); c o salmista fehorou por aqueles que desprezaram a lei de Deus (SI 
119.13fi). A aflição não precisava ser da própria pessoa que chorava; o choro podia ser 
uma reação simpática para com a aflição de outrem (cf. Jó 2.12; 30.25; Is Itj.íJ; -Jr 48.5; 
Ez 27.31). 

Um tipo específico de aflição é a que se manifesta na ocasião da morte. A forma de 
lamentação é vista claramente em 1 Samuel 1, onde Davi chora pela morte de Saut e de 
Jânatas. A magnanimidade de Davi, demonstrada em seu choro por Saui, é vista 
novamente quando ele chora por Abner, seu general inimigo (1 Sm 3.32:. E evidente, em 
muitas passagens, que a ocasião do lamento era cuidadosamente prescrita (Gn bO,4; Dt 
34.8; etc,). As carpideiras (lamentadmas profissionais) eram convocadas [jara chorar 
quando alguém morresse (2 Sm 1.24; Jr 49.3; SI 78.64; Jó 27.15). Isto serviu o duplo 
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propósito de assegurar que o falecido fosse lamentado adequadamente o também de 
garantir que o lamento não se perpetuasse indefinidamente. 

Tal lamentação pelos mortas fazia parte dos cultos da fertilidade, quando o deus 
vegetal morto era pranteado durante o ou nono. N ume rosas referências a estes ritos üão 
encontradas na literatura ugarítica le.g., textos 62; 67; VI, cf 1 IU 1&2G-29, onde um ritual 
semelhante era evidentemente celebrado}, Ezequiei ficou horrorizado quando descobriu 
que tais práticas estavam acontecendo dentro do próprio templo (8.14; 

Out.ro tipo de choro seria aquele que está associado com uma queixa ou reclamação. 
Ana derramou lágrimas amargas quando implorava a Deus por um filho (1 Sm 1.7-101. 
De igual modo, Ester chorou diante do imperador persa suplicando pela vida do povo :EL 
8.3X Cf também Esiequia^ í2 Rs 20,3). Este tipo de choro pode rapidamente tornar-se 
lamúria, como testemunham a mulher de Sansão, que o importunava para que desse a 
resposta de seu enigma (Jz 14.16)» e o clamor dos israelitas por carne (Nm 1 1.4-20*. 

O ultimo uso de "chorar" é singular no AT. Em outras culturas do antigo CMente 
Médio, o choro de remorso ou fie tristeza por causa da punição é conhecido, mas nunca 
deixa transparecer tristeza por se ter ofendido a divindade. Ambos ocorrem no AT. Um 
exemplo do primeiro pode ser encontrado em Juizes 2V.2, onde os israelitas choram pela 
loucura <le lerem dizimado Benjamim Como exemplo do segundo caso, temos o chore de 
Josias ao ler a Lei {2 Rs 2&19), ou cj choro dc- Israel quando este se volta para u seu Deus 
(Jr 31,P; íí0.4). Quando a Lei foi lida perante os que voltaram do exílio, e eles viram o 
quanto tinham caído, tiveram de ser lembrados de que um dia sagrado não deveria ser 
de pranto (Ne S,9; cf também Ed 10.1; Os 12.415]). Tal choro foi o de Pedro, quando 
percebeu como havia oegado o seu Senhor {Mt 2G.75J. Pode ser dito que não existe 
arrependiüientíi genuíno sem um .sentimento incômodo de tristeza por causa dos próprios 
fiecadps, tristeza tão profunda que bem pode traduzir-se adequadamente em choro. No 
gáchüton Deus porá um fim a todo choro (Is ÍS5.19; cf. 25.S). 

bekeh. Choro, Ocorre em Esdras 1 U.l. onde é ditò que o povo chorou com grande choro 
Uit,f "multiplicou o í:boro"í, 

b 'kí . Choro. Ocorre 30 vezes, cinco das quais são a eus ativos cognatos (cf. Jz 21.2J. 

bãkut. Choro. Nome do carvalho onde a ama de Reboco foi sepultada {Gn 33À). 

Bibliografia: COLLIXK, T., rl'iie physíology of tears in the 0T, CBQ, 33:â-3Bt 18=1-37. 
D E - W A R D , Eileen 1-'., Mounung eus toras in L: 2 Samuel, JJST 23:1-27, 145-66. • 

FlSlIEB, L. R., Rãs Shamrvpamllels, v. 1, Pontificai Bihiical Institute, 1972. p. 142-4. — 
H V Í D B E R G , F , F . . Weepíng ati.d laughter in the Old Testament, Brill, 1962. — 
WFCSTERMANN, C, Slruktur und GesChizftte der Kiage im AT, ZAW 2S;4-1-Ü0. TJ ;0T , v. 2, p. 
116-20. — TLIATJ V, 1, p, Ü13-5. 

J.N.O. 

Wkôr). Veja o m" 344a. 

C*TQ3 (bihkârím). Veja o n." 244e. 

(bãkãt). Veja o n*243c. 
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244 (búkar) 

" Z < M m Veja o 11." 243b. 

- - 2 Wktrâ)'. Veja o n." 244d. 

í l ^ n ttmt). Veja òyA. 243d. 

344 {bnfair) nascer primeiro. 

Termos Derivados 

244a --"VCI: (bL'kór) primogênita. 

244b (bikrâ > filhote de cameloL 
244C * Í T 7 Z Z I Nr-â • FII RF ito de primogenitura. 

244i[ trn,?2 Íò7ura primogênita. 

214 R -Z ' ~ ,Z Z I bik k ti I i rn I p ri m eiros fru tos. 

244f •• r"7'"2- ibtkkurã' primeiros frutos* 

Das 138 afeorrêíieias destà raiz e de seus derivádòs, somente quatro estilo na forma 
verbal, sendo iodas elas em grau? derivados, Isto sugere que a idéia básica no hebraico 
é a nominal, "n primogênito", e que as formas verbais são derivadas. No árabe, a raia 
bakqra tem o sentido ne "levantar, ser primeiro, vir antes", c esta é, provavelmente, a 
idéia da raiz da qual procede o sentido do hcbrako* 

b1 kõr . Primogênito, primeiro, filho mais velho, árabe, o etíope, o aramaico e 
prováveimente o acadiano possuem !J!l5;;| forma nominal equivalente ao hebraico brkôr 

para dizer "primogênito", o que indica que este e o sentido original do substantivo. Esta 
forma substantiva atinge LL8 dc total de ocorrências da raiz, Nas çpnstruções no singular 
c no plural são usadas formas masculinas. Todavia, nas quatro ocorrências em que uma 
forma plural absoluta e usada, ela aparece no feminino rcrtt: Deuteronõmio 12.6: 14.23; 
Neemias 10.37 (duas vezes|. 

bikkürim, P r ime i ros frutos, primicias, primeira colheita. O termo aparece somente 
no plural masculino e refere-se especialmente ãs primicias do cereal e dos frutos ípào, Êx 
23.16; uvas, Nm 13.20; figos, Na 3-121. cuja porção deveria ser dada ao Senhor em Oferta 
de gratidão; e utilizada para o sustento do sacerdócio [cf. Lv 2.14; Nm 18,12. 13). 

]}\íórâ. Direito de prijnogenit ura. Aparece somente no feminino singular e sempre com 
este aentido específico. A idéia envolve especialmente as reivindicações legais do filho 
mais velha de uma porção dupla da herança e de alguns oniros direitos que lhe. poderiam 
pertencer por causa de sua posição pomo filho mais velho. 

b k irã . Primogênita, filha mais velha. Termo complementar feminino de b kôr. 

Apamee comente seis vezes» sendo cinco delas em Gênesis. Destas cinco, quatro estão em 
Gênesis 19 ( w . 31, 33, 34. 37), oude a filha mais velha de Ló induz sua irmã a imiuida, 
tecido relações sexuais com seu pai. 

Em Israel, bem como no restante do antigo Oriente Próximo, o filho mais velho, 
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244 C bãkar) 

Rubenh gozava de uma posição de honra e favor. Ele é chamado "o primeiro da força 
(pro criador»)" do pai (Gn 49.3). Exceções a esta regra eram tào dignas do no La que se 
tornaram, nas palavras de C. H. Gordon. "dignas dc saga". Tais exceções constituíram um 
tema literário na Bíblia (Gn 25-23: etc.) e em outros textos (cf. Ug. Text 128: 131:16). O 
falo de o Senhor ter escolhido Abel em vez de Caim, Jacó em vez de Esaú, José e Judá em 
vez de Rúben, Efraim em vez de Manasses, Moisés em vez de Ação, Davi em vez de seus 
irmãos, Salomão em vez de Adonias, mostram q.ue ele é o Senhor da história sagrada e 
transcendo ns normas cuStarais. 

Muitas das ocorrências de b£kôr simplesmente delineiam um filho específico como 
primogênito, o que indica LI importância de sua posição (esp, em 1 Crônicas, ainda que DE 
modo mais freqüente em outras partes do AT). Entre outros, o primogênito tinha o direito 
a uma porção dupla da herança (Dr, 21.7)r à bênção do pai (Gn 27; cf. também 48.17-19) 
e a um tratamento preferencial (Gn 43,33). Se houvesse dois filhos, o primogênito 
receberia dois terços da herança, se três, receberia dois quartos, etc. O primogênito podia 
vendar Sua herança (como na lei de Nuzi • - cf. Gn 25.31-34). Este conceito é transferido 
ao dom profético no caso de Elias para mostrar sua superioridade sobre os outros profetas 
(2 Rs 2.3ssJ. Israel é chamado de o primogênito do Senhor i Èx 4.22; cf. Jr 31.9) paru 
mostrar que, embora fosso a mais nova das nações, ocupava a posição de liderança e 
privilégio sobre elas, 

Ao mesmo tempo, porém, os israelitas parecem ter sustentado a crença, juntamente 
com o restante do antigo Oriente Próximo, de que a divindade, como senhor das terras, 
estava destinada a receber nào soo melhor,, mas também as primicias de t.odíi a produção, 
Isso quer dizer que os primeiros frutos da agricultura, da pecuária e do homem 
pertenciam à divindade. Normalmente isto significava que estas coisas sd podiam Ser 
usadas nas práticas e no sustento do templo da divindade. A qualquer custo, tudo isto era 
oferecido á divindade. Este é o sentido básico da morte dos primogênitos d<i Egito 
executada peJo Senhor, Não era Faraó, nem os deuses egípcios que tinham direito sobre 
o primogênito do Egito. Era o Senhor. Ele é o verdadeiro senhor do Egito. Esta 
experiência no Egito tornou-se fundamental para o conceito hebraico de primogênito (cf 
Êx 11.5; Nm 8.17; etc,), 

É com respeito ao primogénit^ porem, que a prática hebraica diíére nitidamente da 
paga, Ambas tratam as primeiras colheitas e crias como um tcihu, tornando as mesmas 
utilizáveis apenas como âacrífício, Os pagSos levavam esta logicín mais longe, sacrificando 
normalmente o filho mais velho também. Embora os he breus tenham voltado a esta 
prática durante a monarquia dividida (e.g., 2 Rs 16.3) e talvez tenham até interpretado 
o mandamento do Senhor de dedicar o primogênito desta forma íÊx 11.5; Ez 20.2tij, ü 
Antigo Testamento mostra uma rejeição especial pelo sacrificiO de crianças [veja a discus-
são no termo tõpet). Onde quer que seja mencionado, é visto com horror (cf. Js íi.Sfj; 2 Rs 
3.27; Jr 32,35; Mq 6.7). Peto contrário, o paradigma de tratamento do primogênito o en-
contrado na narrativa do quase-saçnífício de Abraão. Trata-se de uma redenção por meio 
de substituiçãjp. Comó tal, prevê o propiciaçâo substitutiva de Cristo, Com base no direito, 
a vida desta criança deve ser entregue a Deus. Contudo, Deus não deseja tirar a vida da 
criança, visto que providenciou um meio de escape. O principal meio de substituição apos 
o Sinai era pelos Ievitas, A família levítica foi consagrada a Deus em lugar do primogênito 
{Nm 3.1-45). Os primogênitos extras, além dos que eram ievitas, eram redimidos por cinco 
siclos por cabeça (Nm 3.46-51 >. Aparentemente Números 18.15. 16 refere-se a esta 
transação. Dai em diante apenas o primogênito de animais foi exigido (Dt. 15.19). 
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246^3 (bãlâ) 

Bibliografia: AI, p. 441-6, p. 490-3. — GASTER, T. H,, SACRIFICEG^ TNR IDBT V, 4, p. IAS. 
KOOY, V. H., Firstborn, IN; IDBT V. 2, p. 270-2. — MENDLESOHN I.. OU lhe prefere ntiai 

ttíitus of the eldest son, BASOfí, 156:38-40. MlCHAELlS, \V., nparcúiOKOÇ, 
TtpoototOKECqtjj TII: TDNT, v. 6, p. 372-6, — PEDERSEN, J_, Israel, its Life and cuíture v. 3, 
4, Londres, Oxford, 1940, p. 300-22. — RICHÀRDSÜN, TWB, pr 83. — TDOTv. 2, p, 121-7, 

-I.N.O. 

fe (fcaí) Veja • n.a24Qá. 

(bêll Veja o n," 262c. 

245 (frrâía^j 6ri//tar, sorrir, 

Ter mu Derivado 

245a nTTZlÇ {frmW^iíí /eífé&fíMte, r&OKÀ* 

246 '•bãlâ.) tornar-se velho, desgastasse. 

Termos Derivados 

246a T-^Z (bãteh) desgastado. 

246h K i % mô') coisas desgastadas, frapos. 

246c tr.^-2n (tablit) destruição. 

246d fhz (baf) não. 

246e (bW desgaste. 

24 6f t n i T ^ (ft^&nd) nado . 

246g t ^ ^ r : (///yya a í ) i í i í f í j / f r f a c / e . 

24fih (M 'o^ê ) sem, exceto. 

246i H 1 » Còãíeí) n o o, exceto. 

bãlâ aparece 16 vezes e ê confirmado nos textos ugaríticos pela forma bly (UT, 19: n,n 

474, blym alpmt "Os bo.is estão desgastados"",, i.e., incapazes de arar). 
Seu sentido básico é usado para se referir às vestimentas israelitas que não se 

desgastavam (Dt 8.4; 29.4; Ne 9.21) no deserto. Os gibeonitas reivindicavam o oposto com 
respeito ãs suas vestimentas em Js 9.13. 

A mesma idéia é asada um uma expressão figurada relativa aos céus e a terra :Is 
50-0; [51-6; Sl 102.27). Enquanto outras passagens ensinam a perpetuidade dos céus e da 
terra, esta se refere á condição de desgastamento dos mesmos. Os novos céus e a nova 
teria consistirão dos antigos renovados: de igual modo, nossos corpos ies surre tos terão 
muitas características de continuidade em relação aos nossos corpos atuais. 

Diz-se do desgaste de homens e mulheres por causa de idade, preocupação ou doença 
(Gn 18.12; Jó 13,28* Sl 32.3; Lm 3,4). Na sepultura, a foram corporal se esvai (31 49.15). 
Os ímpios ou 0 i:i:migoem ataque podem tornar desgastado ou exaust.o o justo U Cr 17.9; 

183 



24C5 n4?; tèsiâí 

cf, 2 Sm 7.10; Dn 7.25, no aramaieo). 
Finalmente, bãlâ pude ter o sentido de -déSgastar-.se pelo uso" ou "usar ao máximo", 

como em Isaías 05.22 ou Jõ 21.13. 

bâtch, Desgastado* Este adjetivo é usado apenas duas vezes, em -Josué 9.4, 5 e em 
Ezequiel 23.43. O contexto em Josué é o do artificio utilizado pelos gibeonítas. Eles 
mostraram a Josué sacos o odrea desgastados (v. 4), além de sandálias e roupas na 
mesma situarão iv. 5.)i Em Ezequiel 23.43, baleis é usado de modo figurado. A adúltera 
(Judáí está envelhecida (desgastada) por seus adultérios. A RSV considera obscuro o 
hebraico nesta passagem, já Eichrodt o ve como íntraduzível; todavia é possível traduzir 
o termo conforme a ARA, "envelhecida em adultérios". 

tablít. Destruição, Substantivo encontrado apenas uma vez, em Isaía.s 10.25. Seis 
manuscritos dizem taklttãm^ "consumação", mas estão provavelmente confundindo o termo 
com outro mais familiar. Logo a indignação dü Senhor finalmente viria contra israeE e 
seria voltada para (a i ) a destruição dos invasores assírios. O machado havia esquecido 
que o Senhor o estava utilizando fls 10.15), 

baK Não. Advérbio que aparece 69 vezes no AT Tanto o fenieio como o ugarítico 
confirmam esta partícula negativa. E principalmente usado na poesia em lugar de lo', 
que aparece normalmente jia prosa, 

Em I&aíaS 40.241 bat pode reunir o sentido de 11 rara mente" ou "dificilmente1'. Alguns 
argumentam„ porém, em favor de uma construção "Dão. nemf> (Hahn, Kocnigl ou que o 
negativo podo ser simplesmente usado em uma estrutura hiperbólica, 

Alguns estudiosos têm argumentado que boi tem um sentido positivo como no 
ugaritico (UT, 19: n.° 466, "Certamente porei1', ou EI Aqht 1:21, "Certamente ele não tem 
filho"). Também cf 0AHÒDD, sobre Salmos 10.15: talvez 15b poderia ser traduzido: 
ILEsquadrinha-lhes a maldade — certamente a açharás* 

b li. Desgaste. Há 57 exemplos desta forma. O único exemplo de um substantivo é 
encontrado em Isaias 38 17, Ma cova da corrupção", que se refere ao Sheol, 

Normalmente o termo funciona como advérbio de negação coto adjetivos ou 
parücipios (2 Sm 1-21; SI 19.4; Os 7.81. Aparece muitas vezes junto a um tubsLantivo com 
o sentido de "sem" (Jó 8.11; 24.10; 31-1.9 et1 ai. h Raramente o termo é encontrado cooi uni 
verbo finito (Gn 31.20; Is J4.G). 

Quando usado com a preposição min expressa a idéia de çausa e é traduzido por "da 
necessidade de", "da falta de" ou "porque não'1. Esta combinação ocorre 20 vezes (e.g., Dt 
9.23; Èx 14.11). 

Com a preposição ti\ o sentido é "sem" (Dt 4.42; 19.4). A preposição le o torna "em 
estado de" ou "sem, a despeito de" (Is 5.14; Jó 41.25). Finalmente, com lad tem o sentido 
de 11 até" ou "se não" (SI 72.7; Gn 31.20; Ml 3.10J. Estas locuções prepositivas são respon-
sáveis por metade dos usos do termo, c cada contexto tem sua própria nuança de sentido 

b"lTmâ. Nada. De b*íí e mâ: "nem o mínimo1*. Encontrado somente em Jó 26,7. O Senhor 
"faz pairar a terra sobre o nada*, notável visão da terra sendo sustentada no espaço pele 
poder de Deus, 
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246 r ò z {bãlâ3 

b'fiya*aL tnutiUàade. Belial vem de « n á o ? ^ e ^ d e u s ^ 

ucrativo c£ ugsrffccoèí-*ií, "nào-morte» = "imortalidade" cíS bl-mlk, < W r e r = 'ddadâo 
r r ^ í derivam 0 termo a partir de W, "engolir", daí o "en^l idor" {Cf. F. CROSS 

O termo aparece 27 vezes. A KJV e a Vulgata tratam-no como substantivo próprio em 
1 6 * 0 l t ° ^Orrenc ,^ respectivamente. A Lxx o traduz conforme o contexto pelos termos 

pttramnos, anonua e aphrõn, i.e. %em lei. anemia, sem discernimento" 
Normalmente a palavra ocoiTe em expressões como "filhote) de Beliaí* [Dt E3 14* Jz 

M . ^ r f l d í í B c l i a | 1 ! n S m L l 6 > > - homens de" 
Sm 25.25; 2 Sm 16.7; 1 Rs 21,13; Pv 16.27) ou unia "testemunha do Bôlial" (Pv 19 28) 

O termo aparece sozinho em 2 Samuel 23.6 e em Jó 34 18 
Em Provér|os 6J2, «d homem de BeEíaP é e q u M e n t é ao "ímpio", Í*h W * . Eie 

cav, o mal ( 1 6 2 , } como também é Conselheiro v i l ^ N a X lD^udo alguém que zomba 
da (Pv 19,28). Nos salmos, bHty^ai é usado para as torrentes de perdido e 
d e s t r u i ^ que envolveram o salmisfc* (SI 13.5; cf 2 Sm 22.5,, para se referir ao <,ue é 
mor..t: SI 41.9) ou a algo de mal Í1U1,3). Muitos relacionam a referência de Davi em 

. ' a ^ i ^ í óg i ca do deu* cananeu da morte, Mot, com sua boca aberta, 
o e n ^ hdor do mundo dos mortos. Se este e um concebo adequado, trata-se apenas de 
um p a l i a d o emprestado e nàoda ideologia subjacente, A LXX entende de maneira mais 
realista a metaforá de Correntes" ou Cndas" em Salmos 13.5 como uma entre as outras 
freqüentes referencias das Escrituras a inimigos que se apressam como torrentes 

kste concejto de Rdial tomou-se um substantivo próprio para se referir ao príncipe 
do q»al Satanas na literatura pseudepígráfica; o Documento Sadoqulta e o Manuscrito 
da Çuerr* dn. Manuscritos do Mar Morto. Veja também 2 Coríntios 6 , 1 5 e. 2 Téssaloni-
censee 2 3. 

b ê l e t .N ã o , nceto. É usado como advérbio, conjunção e com preposições para expressar 
propósito 1 lu vezes. O termo não ocorre no AT com o sentido de "'fracasso" 

Aparece como advérbio de negação com nm adjetivo em 1 Samuel 20 26 com um 
éubstantra em í.~;uas 14.6 e com uni verbo fmito em Ezequiel 13.3. 

Qunn : i segue termo negativo, adquire o sentido de "exceto" (Gn 21 26 Èx 22 IS- Ĵ  
11.19; Os 13 4 " ' f f ^ t f * 

A forma fii/fí da mesma maneira segue um negativo expresso ou implícito. Em 
Números ll.G.Isaias 10.4 e Daniel 11.18, o termo é usado no sentido de "exceto" i e «riSío 
ha nada ^enao . tsso quer dizer, nada deixado; Observe também Amos 3.3, 4, "se ,uW 

A forma também aparece após infinitivos com três preposições diferentes: negação 

Í t é n i lo^uTf i G n 4 ' 1 5 J : D e g a ^ ° d õ " 7 I " ' não^ (Nm 14,16; Ez 16.23); e <ad. 

Bibliografia i .;, >pStt, Jacob, The end of the material umverse, Reformai Chunh 
BCVTETV, 7 ^ 3 ( ^ 6 I - DATÍOOD, M.. Proverbz and norfifaLosl semiticphU^íogy, Rome, 1963, 
p.31, — GQETZE, 3 L , liga RITIQ^EGAT^NL, em St adia Orieitfcltfríàaiiiii È&dersen 1953 i> 
123, N,CL 26. H • • J E , Be l i a l i n t h e OT , AJSÍ, 44: 56-8, - LABU5GHAGNE C J ' 
Ugantic BLT a n d BILTI m í,A X.4, VT, 14:97^9. O^AIiAGHAN, Koger T., Ecboes pf 
Canaaa i t e LITERATM M t h e P . a l m s , VRF 4:164^76. - SMITÍI, W l E b u | N e w h eavens ELND 
nev? earth, eviBib?Lctil oc frinC of hea uen, Moody, IY68P p. 223-36. W.C.K 
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247 (ma/ t ) 

247 {bãiah) problema, Ocorre a penai;, no piei (Ez 4A"\ 

Terinqs Derivados 

247a r r n ^ ibiillii/iâ - terror, destruição. 

Ib1 tà '}. Veja ou. " %4 6b. 

yò-m. Veja o 24fiev 

(6'ÍÊÍX Veja o n.u 24tia. 

r j f t a (òfZímá>, Veja o n.i: 246f, 

{b*ttyo?alX Veja o 246g. 

24 rt V^J fbã/a/) mis tarar, oon/u/tí/ír, 

Termos Derivados 

24Sa forrarem, 

248b lòíi/í/f) tf a r p roc í í áo , Verbo denorainative derivada de bl í l . 

24Sc W ^ Ç 7/1/) caracol. 

24Sd ran/usão. 

2 4 Se t ^ n n (f'' bat11 fl) oh&cu rida de. 

Termo ritu alista usado para SP referir ã mistura do óleo corn a farinha un ã porção 
da oferta de cereal até que cada parte da farinha fosse misturada v tintada com óleo 
{bãlui bashshemvn; Êx 29.2,40; Lv 2.4, 5; 7; o com freqüência em Nm 7, 15, 2ft e 29). 

Unia forma incomum, que expressa a amplitude desta idéia, é encontraria em Salmos 
92.11. O iíaImista exclama: "Sou ungido com óleo fresco". Embora o verbo seja diferente, 
esta idéia é semelhante à dr Salmos 23.6. 

Uma forma do bitpael é encontrada em Oseias 7 Ali Efraim "mistura-se com outros 
povos1'. 

A única testemunha do sentido "confundir"está na narrativa da Torre de Babel, onde 
o Senhor disse: "Desçamos e confundamos ali a isua linguagem" (Gn 11.7). Este incidente 
prove a base para um jogo de palavras de assonància {Gn 11.9). O local e chamado Babel 
porque ali o Senhor confundiu (bãltd) a linguagem de toda a terra, Babel por si mesmo 
não quer dizer "confuso"; soa suficientemente parecido com bâhd. para que haja uma 
paronomásia. 

Provavelmente o exemplo único do lnfil em Isaíaa 6-f.T) seja derivado da raiz nãbtrf, 

"desvanecer*\ em vez de proceder de bãlal. 

A forma em Juizes 19.21 é um de nominativo de b'lil, "ferragem**; daí então "dar 
provisão". 

tebcL Confusão. Esta palavra é usada somente duas vezes no AT. Ambos os casos dizem 
respeito inversão da ordem das coisas pretendida por Deus quanto ã sexualidade. 
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251 {bãta1} 

Levitico 18.23 assim denomina a bestiulidadeT e Levítico 20.12 usa este mesmo termo para 
se retenr a luaisquer relações sexuais com a nora, U . , incesto, 

íbal l .J: Qbsfiuridade. Encontrado somente em Levítico 21.20, A ARA diz "belidn no 
olho" o sentido exato permanece desconhecido. 

W.C.R. 

24 H I " bfdam) colocar limites, refrear ! a penas em Sl 32.9 >. 

2 5< " 1 búlas> ju ntar figos, eu ida r de pés de sieôm oras ( ap rumem Am 7.14). 

251 $71 hãlall, engolir, 

Termos Derivados 

251a f j f c l íhela0 ato de engolir. 

251b Z-J^Z (bil'rjm) Bataão. 

2 5:,: t $ (bãta MI, con fund i r. 

üs ida para se referir a homens (Is 28.4), íim peixe (Jn 2.1), serpentes (Éx 7 121 e 
animais Lm 41.7, 24}, 

Em duas ocasiões diferentes,, o Senhor fez a terra abrir-se «engo l i r grupos de homens 
Vivos, com< juízo sobre eles: no mar Vermelho (Èx 15.12) e na rebelião de Coré Datã e 
Abirão X r a 16 30, 32, 34; 26.10: Dt 11.6; e Sl 106.17), 

Na maioria das vezes a palavra é usada como símbolo de destruição e ruína 
Lamentações 2.2, 5, 8; Isaías 3.12; 49.19, etc. 

bela . Ato de engolir, devorar. Este substantivo ocorre apenas duas vezes no AT Em 
b í ü m í * 2 ; 1 • D a V i 0 u t í l i 2 f l Pa™ se referir com desgosto as palavras que devoram» da 
parte de Doegite. Em Jeremias 51.44, o Senhor diz que fará sair da boca do ídolo Be] 
aquir que engoliu", 

b i l 'am. Bataão. Mencionado 51 vezes em Números 22—24; também em Numeras 31 8 
L6; Deuterooómia 23,5T 6; Josué 13.22; 24.9, 10: Miquéias G.S; Neemias 13 2 2 lVdro 2 
Judas 11 _• s 1 i|íse 2.14. 

O aat is léxico de Gesemus analisa o nome como composto de bal e 'üm, j;não-povo" 
oem o senti:: de V,i.rangeiro\ í.e.T (aquele que pertence) "nào {ao) povo". Todavia, isto 
e impossiveL O ponto de vista de Simonis e Hengstenberg deve ser preferido: bela' e 'ãm, 
destruição é poro", o que está de acordo com a reputação de Balaão como encantador 

e mágico A ± r f -,.:|L sugerido que Nikolaos, "conquistador do povo", em Ap 2.6, 15, e 
uma tacSducãDdeste nome,) Contudo, Albnght entende o nome como amorreu Y&bivàmmu 
o tio fdivmo m f AJSL, 44:3 1 e s.; JBL1 63:232, n. 142). 

Emh r . E . , fosse fonte de autentica revelação de Deus ÍNm 22—24}, não foi, 
automaticam iprovado em tudo que fez ou disse, como é demonstrado pelo seu 
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conselho enganoso que deu ao rei de Moabe e Mídia (Nm 3l,16j cf, Nm 25:1-3; Sl 106:28, 
291 Calaão foi um adivinhador pagão. Rataque, de acordo com um costume e uma crença 
aritigos, não lutaria contra Israel sem uma premonição favorável. Tais premonições eram 
com freqüência feitas repetidas vezes para saber a hora certa de atacar. Dando muito 
poder a Balaão, o Senhor frustrou o ataque de Balaque 

bãla1 JI, Confundir. O salmista ora em Salmos 55.9: "Destroi, SENHOR, e confunde os 
seus conselho*'', todo o sentido é reminiscente de bãla! (Gn 11.7,9) tia ocasião d a Torre 
de Babei. Também cf Salmo» 107.27; Isaias 9-15; 19.3 e 28,7. 

Bibliografia; ALBHIGHT, W. F., The oraclefi of Bí\laam, 63:207-33. — 
HEISIOSTÍENE^RÍT, E. W.: The hisiory pf Balaam andhis prophecies,^TE. J^issertationBofthe 

geitumcnesÂ of Daniel and the intÉgrity of Daniel, Edínburgh, Clark, 1847, p. 337-56. — 
TDOT, v. 2, p- 136-8. 

W.C.K. 

(biradé). Veja o n.i; 246h. 

Z^Z (bWam), Veja o n." 251b. 

252 : íbãlait) desperdiçar, lançar fora. Não ocorre rio qal. 

r^Z [békt). Veja O n." 24GÍ. 

253 rT&Il (bdmâ^ cumef local elevado, lugar altoalta (nome técnico para um 
local cúltico). 

Ujjt termo cognato é encontrado no ac adi a tio B no ugaritico. bSmâ, que em SÓLde 100 
ocorrências refere-se a um lugar dc adoração íou talvez uma estrutura), tem o sentido 
básico de "costas", "cume" ou "local elevado", Isso concorda com o KB, No ugaritico tem o 
sentido de "costas" de uma pessoa ou de um animal (UT, 19: n.n 4801 Quando bãmá se 
refere a um lugar de adoração, o termo é traduzido por "alto". A expressão "pisar sobre 
os altos" comunica a noção de posse de um lugar importante e significa, portanto, "estar 
em firme controle". Pisar bãmâ é uma promessa dada a Israel (Dt ,13.23; cf Isaias 58 14); 
também é descritiva com relação a Deus (Mq 1.3). 

fJm estudo recente bastante sustentado pelo ugaritico e pela arqueologia, de modo 
totalmente convincente, argumenta que o sentido básico não é "alto" mas sim "prisão de 
barras", ^flanco* com sentidos derivados como "colinas", "local cúltico" {construído dc 
pedras naturais) e, por extensão, "altar" e até mesmo "santuário" (Vaughn). [Schrunk 
propõe como primeiro sentido do toTmo "lugar alto cültico" ouhugarcult ico71 (veja o TDOT 
na bibliografia). 

Os lugares cultuais pagãos estavam localizados em regiões altas (1 Sm 9.13 ê SS,; 
10 5; 1 Rs 1) .7; 2 Rs 17.9, 29; 23,5, 8). Eram cheios de ídolos (2 Cr 33 19), uma 'ãshèrâ, 
um poste de madeira que simbolizava a deusa da fertilidade e uma m&tstsebã, uma ou 
mais colunas que simbolizavam a divindade masculina (2 Rs 3-2'J. O altar (2 Rs 21,3; 2 
Cr 14.3(21), construído de pedras, era separado da bãmâ ou de parte dela. A bãntú 
continha uma tenda ou aposento onde os vasos cúiticos eram guardados e as porções 
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I ^ I T ' M m i d a S n R s l 2 " 3 1 : U 32> 2 R s 1 7 B M J . Alem disso, sei* 
atividades ai, ocofcridas podem *er relacionadas: queima do incenso, sacrifícios as refei-
íoes ^ a o i f í c i d preces, prostituição e sacrifício de crianças (t f fcdmd no vale Jr 7 3 1 > 

Alem deste uso como "alto" ou 'local elevadrT, bâm.â é essencialmente um lugar de 
adoraçao Mas que tipo de adoração? O pensamento críticu do passado argumentou 
Israel normalmente adorava nestes santuários locais até q u e á reforma de Josins 
centralizasse a adorado em Jerusalém. Todos os locais alto, eram legítimos e comuns 
As referencias pejorativas a eles, conforme se diz. devem-se aos editores super-ortodoxos 
pôster1 nores a Josias, 

Antes da monarquia, quando o tabernáculo de Sítá estava em ruínas e antes da 
adoração no templo de Jerusalém, a adoração era praticada na bãmà, dentre as quais 

i ( " r : i P ™ p a f , sendo também o focai onde Deus falou com Salomão por meio de 
« s o n h o ! L Rs 3.2 e ss), Antes disso, Samuel freqüentava os lugares altos, oficiando ali 
11 ara 12 E ss j . 

Dep >is da construção do templo de Salomão, as referências bãmâ são pe jorat iva 
porque construi* uma bãmâ representa o envolvimento pecaminoso de Israel na adoração 
paga. Ha apenas uma exceção, durante os dias conturbados de Manasses (2 Cr 33 17) A 
a t i t ç l e cIara de Deus, já indicada em Èevítko 26.30, é a de colocar-^ "contra" a bãmâ 
Destruirei as suas bamú" í.Ez 6 3; cf 1 Rs 13.2). Antes da entrada na terra Israel 

recebeu o mandamento de destruir os altos pagãos (Nm 33.52; cf 2 17 ] ] • -\ razão 
pelo jüizu de Deus é que uma bãmâ representa um culto competidor. Em certas ocásíoes 
Israel e ib*fetuiu as divindades pagãs pela adoração de YHWH, mas em oulras como em 
Samana. depois da queda do reino do norte, foi feita uma tentativa de adorar ao mesmo 
tempo Tanto Y H W H como outros deuses (2 Rs 1.7.29J. A atitude de Deus contra a bãmâ 
primeiro de ameaça e depois de execução, mostra-se como testemunha principal do sentido 
do primeiro mandamento: "Nãó terãs outros deuses diante de mini" i Líx 20.3), 

A aversão de Deus peia bãmâ é citada na primeira menção da instrução de uma 
huma na n *ção de Israel. Salomão construiu altos para os deuses Camos de Moabe e Mo-
sque, d , amoni t^ , a fim de agradar sua* mulheres (1 Rs 11.7). Somente na época de 

300 anos depois, eles foram destruídos Ks 23, um cap.tufo-chave sobre (kmâi 
O homem de D e m não se sabe seu nome, protestou contm a instituição de bãtnã feita por 
Jeroboao (1 Rs 13.2). A longa explicação em 2 Reis 17, relativa ao exílio das tribos dft 
norte, obst-rv i que o povo construiu para st mesmo bãmà Lem todas aa suas cidades1' (2 
Rs 17.9K Embora o profeta Isaias fique em silêncio sobre as bãmâ cultuais, provavelment^ 
porque na época de Ezequias elas haviam sido removidas (2 Rs 18.4), Jeremias em dois 
discursos proféticos de juízo, anuncia que as bãmà, que em seus dias eram locais de 
Sacrifícios humanos, constituíam parte da razão da catástrofe vindoura ( j r 19.fi; 32.35). 

Na verdade, a adoração nos altos parece ser uma atitude decisiva e culminante do 
mal. Na época de Roboão, Juda começou a construir altos, cometendo assim mais pecados 
do que seus p âm (1 Rs M.22, 23). O grande entusiasmo de Jeroboao pelos altos e sua 
pratica de at: . ibeleéár saccrdotes "tornou-se um pecado para a casa de Jeroboão de 
modo que foi destruída" 1 Ks 14.33). 

Bibliografia. ALürigiet, W. K , The high placo in the ancient Palestina, Supp vr 
4:2-12-58. • ÍWJtY Samuel, Massebah and Hamah in 1Q Isaiah JBL, 76:225-32. -
MCCOWN. C. C.. tfcbrew high pintes and cult remains, .JBL, 09:205-19. - ' TDOT, v. 2, p. 
13 44. 

E.A.M. 
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ÍÜ5 (brmô). Veja o n.fl 153. 

254 \bên ) filho, neto, membro de um grupo. 

Termos Derivados 

254a (binydmtn) Benjamim. 

254b h l íbat) filha. 

Ocorrendo quase 5 000 vezes, 6cn é basicamente, ainda que não de maneira exclu-
siva, uma referência ao descendente masculino de pais humanos, O termo também é 
usado de modo Idibmático para se referir às crianças de modo geral, aos descendentes, i..e.t 
netos, aos filhotes de animais, à designação da idade (e.g., "filho de oito diasfl. Gn 17,12) 
e às pessoas ou coisas que pertencem uma certa categoria ou grupo [e.g., "filhos dos 
projetas"). Um sinônimo da palavra é yeted, "criança" 

Juntamente com outras literaturas do antigo Oriente Próximo, tal como a epopéia 
ugunlica de Keret, o AT dá muito valor a r.er filho. A vida original de Deus e a imagem 
de Deus são passadas adiante no filho íGn 5.3; 9.6). Um homem alcança continuidade 
social por meio de seu filho (Dt 25,6; 2 Sm 1&8), É sob estes valores que a dor da perda 
de um único filha deve ser compreendida (Gn 22.2; Ze 12.10). A mulher encontra grande 
medida de realização ao dará luz filhos (Gn 30,1; 1 Sm 1; Sl 113.9), Um tema persistente 
de Gênesis até O NT é a promessa de uni filho (bên) a pais que não têm nenhum. As 
características de tais narrativas são: o aparecimento de um mensageiro, normalmente 
um anjo; a promessa, que inclui uma descrição das atividades do filho ou o nome deste; 
unia atitude de surpresa, e até mesmo de incredulidade, e um relato da concepção e do 
nascimento (e.g., Gn 12,2; 17.fi; Jz 13.7; 2 Rs 4.16; U 1.13). Mais extraordinária é a 
promessa feita a baias; "Eis que a virgem (jovem) conceberá, e dará ã luz um filho {bênft 
(7.14); veja fatmâ, que alguns sustentam ter tido cumprimento imediato, mas que foi 
inquestionavelmente cumprido por fim na vinda de Jesus Cristo (Mt 1.23; cf, is 9.6[5]), 

Os pais piedosos são plenamente recompensados com um filho sábio (Gn 27.46; Pv 
lO.lj. Grande ênfase ê dada sobre a responsabilidade dos pais de instruir o filho na Lei 
IÊX 13.14; 2010; Dt 11,19; Js 4.6). Quanto aos filhos, do vem honrar seus pais, É 
importante observar que o verbo "honrar" em outras partes do AT tem como objeto um a 
pessoa ou algo que possui caráter sacro, 

Outro tema que envolve o termo bên é o procedimento de adoção (cf, Gn 15.2 e ss.)5 

que era especialmente comum na lei de Nuzi. Moisés foi levado à casa da filha de Faraó 
e "tornou-se filho dela" (Ex 2.10). Certas declarações que Deus dirigiu tanto ao povo 
quanto a indivíduos são mais bem entendidas em um contexto de linguagem figurada 
associado com adoção ou legitimação baseada em promessas da aliança, e.g., "Israel é o 
meu primogênito*(Êx4:22). Com respeito ao descendente de Davi, Deus declara: "Ele será 
meu filho" (2 Sm 7,14) e de Israel é dito que são "filhos do Deus vivo" (Os l.10[2.lj). De 
igual modo. é dito sobre certo rei que será cornado, ainda que sejar por funT uma 
referencia a Cristo: "Tu és meu filho, hoje eu te gerei* (Sl 2.7; veja mâshéh). Está claro 
que nestes contextos bên especifica um relacionamento íntimo {cf, BI 103.13). Isto funciona 
para mostrar a distância entre Iavé e seu "filho", a posição subordinada do "filho7' e seu 
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direito de partilhar da autoridade de Deus. 
Outro tema é o da bênção—maldição sobre o filho. Os patriarcas, tais como i saque 

e Jacõ, proferem bênçãos sobre seus filhos (Gn 27.28, 29; 48 14 e ss ). tomo também o faz 
Moisés para abençoar Israel antes de sua morte (Dt 33.U A punição, por outro lado, é 
destinada aos filhos da terceira e da quarta geração dos pais que fazem o mal (Éx 2U 5-
34.7; cf Jr 6.21). 

Outro tema importante é o da separação do primogênito macho (cf b''kõr) para o 
Senhor. Naturalmente, as crianças não eram sacrificadas como no caso dos primogênitos 
dos animais; todavia, tinham de ser remidas (pôdâ1 q.v.) por um preço de cinco sírios {Êx 
13.13; 34.20; Nm 18.16), Aíém disso, dar nomes a crianças para comunicar uma 
mensagem, como faziam os profetas, é algo digno de nota (e.g.. "Não-meu-povo" Os 1 9 
cf Os 1.3; Is 7.3; 3.3) 

l.ma formula característica com o termo bên é "filhoft de Israel" frase que ocorre 630 
yezes e pode ser traduzida por "povo de Israel", "israelitas". É comparável ã expressão 
•filhos de Amom": amonitas. Outra fórmula importante é Tdho do homem", que 
eqüivale a Hhomem" como o esclarece o paralelismo poético {Nm 23.19; SI 8.4[51, Jü 25.6; 
35.3). ben-ãdám ("filho do homem") aparece como titulo para o profeta em Ezequiel (93 
vezes), onde a frase designa simplesmente "homem" ou indivíduo", mas enfatiza a 
finitude do profeta que se defronta com a transcendência de Deus. O fato de Cristo ter-se 
utilizado do titulo (Filho do homem" tem relação com o uso anterior do ler mo no aratnaico. 
em Daniel 7,13. passagem (embora a? interpretações variem) em que a palavra acentua 
a identificação de Cristo com a humanidade e combina características tanto de sofrimento 
como de glória. Os "filhos do Deus" Cêtáhim\ mencionados em Gênesis 6, podem ser 
seres angelicais, ou governantes, Le , reis (cf. SI 82,6), ou mais provavelmente a linhagem 
piedosa de Sete. Em contraste com outras religiões, "filhos de Deus" raramente ocorre no 
AT — esta mesma expressão aparece apenas mais três vezes — e geralmente tem o 
sentido de criaturas celestiais (Si 29.1, >7lim leom um paralelo em 96.71: Jó 16, 
Wohim; 38.7, Wõhím) ou Israel (e.g.t Dt 14.1;32.19;e também 32.8; c.f. DBS). 

binyãnún. Benjamim. Literalmente, ' filho da mão direita" ou "filho do sul" 
tíenjamim, o fd lio mais novo de Jacó e Raquel, è importante na história de seu irmão 

mais velho, Jose (Gn 42- -45). A tribo de Benjamim estabeleceu-se na Palestina central 
(Js 13.2ti28) entre Efraim e Judá, mas não expulsou totalmente os cananeus (e.g., 
Jerusalém, Jz 1.21). 

A história do tratamento brutal e vergonhoso dado pela cidade benjamita de Gíbeã 
ao viajante levita e a sua concubtna, embora ilustre as condições sociais, revela muito de 
negativo sobre os benjamitas (Jz 19—21). Confrontados pelo mal que fizeríim, os 
benjamitas lançaram seu sustento atrás de Gibeá. Quando a lealdade ao clã ou à família 
cega os homens quanto à indignação moral, a situação se torna violenta; a guerra civil 
resultante quase aniquilou Benjamim. 

O tamanho de Benjamim recebe âs vezes menção nas Kscrituras. Ainda que afaiuada 
por seus valentes soldados ÍJz 20.15; cf. t Cr 8.40; Gn 49 27), sua população nunca foi 
muita, nem seu território destacado pelo tamanho (cf Si 68,27). O primeiro rei de Israel 
confirma a >-ua indicação, observando que vem da menor das tribos de Israel (1 Siu i! LJ1; 
cf SI 68,27128] I. Apesar disso, a escolha de Saul por parle de Deus ilustra n princípio de 
que Deus, com freqüt-ncia. deixa de Lado os dc alta posição e alcança os tidos como 
insignificantes (cf Dt 33.12) 
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Não deve deixai- de ser observado que o ministério de Samuel ocorreu principalmente 
na região de Benjamim e que pertencem aos benjamitas não somente Saul mas também 
Jeremias (Jr 1.1), Ester 2.5 - • ipóstol Paulo Rm 11.1 

O nome Benjamim aparece nas cartas de Mari do século xvm a.C. designando uma 
tribo específica que i ter alg< de nômade. Ati o termo significa sem dúvida "filhos 
do sul" Jaco escolheu :.. nome para seu filho por causa do outro significado. 

bat. filha. Como na maioria das línguas semíticas, o sentido principal nas 587 
ocorrências de bat é o de menina de uma casa O hebraico pode usar a forma composta 
bãnim übãnõá; "filhos e filhas", para se referir á "prole" (aproximadamente 1 10 vezesh 
Gomo liího (fcert), bat no plural pode-se referirão fato de ser membro de certo grupo, como 
JLO caso de "filhas dos fibsteus", I E t fi lis teias, Em expressões tais como "H es bom e suas 
filhas", a referência diz respeito às cidades e às aldeias satélites (Nm 21.25). Quando 
personificada, bat especifica uma terra ou cidade, como em ?ó virgem filha de Babilônia" 
(Is 47.1). 

Ainda que seja dada. menos ênfase às filhas do que aos filhos (c. 585 referências 
cont™ 4850 respectivamente), elas tinham grande valor. A continuidade da vida dependia 
das filhas — Eva é a "mãe de todos os viventes" —, e uma filha era valorizada por seu 
trabalho (Gn 24.15; 2 9 . É x 20.10). Na ocasião do casamento era pago o preço da noiva 
ao pai da filha, embora ele normalmente reStituísse o valor a ela como dote (Gn 31.15). 
O dote podia ser ainda superior ao preço (cf. FLAUTZ, W. Die Form der Eheschliessung im 
AT t ZAiwT 76:2193-18). O amor de um pai por sua única filha é ilustrado pela tristeza de 
Jefté diante da perda de sua filha (Jz 11.34-40; cf. 2 Sm 12,3). Se um homem não tivesse 
filhos, suas filhas herdavam suas propriedades, desde que elas se casassem dentro da 
mesma tribo (Nm 27.1-11; 36.1-12). 

O nascimento de uma filha (rasia duas vezes mais tempo de impureza para a mãe 
do que o nascimento de um filho. As filhas de uma cultura cananéia trouxeram ruína para 
Israel íNm 25,1 e s.; I}t 7.3; Jx 3-6; 1 Es 11.1, eíc.), mas as filhas araméias da família de 
Abraão abraçaram a fé de seus maridos (Gn 21.6: 24.50; 27.4Ô; 20,32), ainda que no caso 
rias mulheres de. Jacõ isso não tenha acontecido de modo perfeito (Gn 31.1 e s.. 35,2), As 
filhas de Ló fugiram de Sodoma com ele, deixando seus maridos para trás (Gn 19 14-16), 
embora elas Lenham tido relações incestuosas com Ló (19.30 e ss,), As filhas 
acompanhavam seus pais nas festividades religiosas e, na era prometida, ©lás 
compartilharão de igual modo com os filhos quanto aos dons do Espírito (JJ 2.23Í3.11). Por 
meio de personificação, os profetas fazem três afirmações teológicas, A primeira diz 
respeito à expressão "filha (de) Sião1'. entendida não como filha pertencente a Sião, mas 
sim como a filha que é Sião, ou o conglomerado dos habitantes da cidade. Embora a 
expressão apareça na literatura histórica (2 Rs 19.21) e na poesia hínica (Sl 9.14[15]), 
entre os profetas é Isaias quem a usa com maior freqüência relacionada com o que é 
conhecido por teologia de Sião. Si âo, uma parte de Jerusalém, é um termo poético para 
se referir a Jerusalém como um todo, e em algumas passagens aparece como símbolo de 
toda a terra de Israel. Sião foi escolhida por Deus. Sua presença, bpnção e proteção está 
sobre Sião, e, ainda que tida por inabalável para o povo, os profetas pronunciaram jtnzo 
sobre Sião, Apesar disso, eles também declaram que a "salvação dela vem" (ís 62.11}. E. 
J. Young defende a idéia de que a expressão "filha de Sião" também tem a intenção de 
transmitir ternura (ísalah, v 1T p. 55 K 

Jeremias fala da "filha do meu povo", expressão encontrada em seu livro e em 
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Lamentações 13 y^es; a expressão raramente aparece em outros Iivrtjs dó AT e ocorre 
principalmente nos contextos de calamidade iminente ou acontecida. Jeremias observa a 
tenda suportada por seu povo (Jr &19, 21 « descreve sua tristeza diante da destruído 
da filha de seu povo (Jr 14.17; cf. Lm 2.11 3 48). John Bright traduz «Minha Filhá-Meu 
Povo , explicando que os substantivos estão em aposição e comenta' "O termo C uma 
^pr^sâ^poéüca e bela do povo, e é especialmente usadó por Jeremias" (Jwmiah, 1965 
p. ÓAl K. l\ Hamson afirma: Esta expressa incomum mostra o senso que Jeremias tem 
oa afinidade de Deus com Israel* (Jemm ia 

Ezequiel desenvolve uma analogia elafc r «ia sobre o tema da filha, referindo-se a 
Jerusalém por filha de uma hetéia (Ez 16.45X Esta figura de linguagem possibilita ao 

n ^ Z T « / CnaÇâ° da fllh^ com o provérbio: "Tal mãe, tal filha" 
Í Lz lb.44Jf a fim de enfatizar a degradação c r e n t e de ser prostituta e de comparar 
finalmente as irmãs, Samaria eSodoma, qne piandc - mparadaa a Jerusalém, parecem 
J LAfei Leio. 
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The Sons ofthe Goddess, ZAW, 76:22-47. DELEM ; Ç , T m . HHríy,chen Worterbuch, vr ' 
14:7-bb. DEBOER , P, A. H.t The Son of God in the O U Testament. o r e 18 188-207 -
LMERTOM, J. A., The origin of the son of mau i m ^ j i j . J * * Sh225-*2 — FENSHAM F 
(. harles, The son of a handmaid in Northwest Semtficjj 1T 2-32 — Kl ' ~ } íeredith 
G., Divine kingship and Genesis 6:1-4, WTJ,, 24 I3T-3M _ UMK2SECKER. Richard N 
Son of man imagery: some implications for Thi \\h*f mà i lw j p j i l i i i i jers 13-43 5? — 
McKENZE, John L., The divine sonship and nili r l i i r i k ^ í b , CBQ 7 32^47 — 
The divine sonship of man in the Old Testamem. C W 7.336-39 — J The di^fiTe 
sonship of Israel and the covenant, CfiQ, 8:320^L - , Tbe divine sonship of the 
angels, CBQ 5:293-300. - MENDELSOHN , 1.. A I ^ t ó k paraBel to tbe adoption of 
Ephraim and Manasseh, Israel Kxploration Jourmd.9tl80-S3 — The familv in the 
Ancient Near East, BA, 11:24-40. - MUILENBQK. The son of man in Daniel and 
hthiopic Apocalypse of Emjfih, JRL, 79:197-21*. Jüsson F . Family relationships 

,:-ant,c Or 34:10-22. - RiÇHARDSON. p 23® - Wn.LIAÜ& James G„ The 
propbetic b ather , j b l , 85:344-8. - WlNTER, P.. i leHhgrif f^Sohne Gottes" im Moselied 
Dt32, 1-43, ZAW, 67:40-8. — TDOT, v. 2, p. 148-56. — 7HAT. v. 1, p. 316-24. 

E.A.M. 

_ (bãnâ) construir, cdificar, reconstruir. 

Termos Dem idue 

E55a rPJüa (buiyâ) estrutura, construç ) 

-15b ibmyãn) estrutura. 

- ~ ~ c m (mibneh) es tru t ura. 

2õ5d (.tabrut) modelo, planta. 
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hãnô ÍPCMO construção refere-SE a casas, L-idades, TORRES, altares, etc. e, 
idiomaticamente, acrescerem termos de descendência ira 10.2), bãtiíi ocorre 376 vezes 
nos graus qai e nifal. 

Seus sinônimos sâo kân, •estabelecei (2 Sm 7.13; 51 89-415] ), e ásãT "fazer". Um 
antônimo do termo É hórats, "destruir -Jr Í 10; Sl 2S,FJ . 

O significado te< iógitt dc verbo bdn& pode ser peroebidí quando se considera o uso 
do verbo tendo em primeiro lugar Deus como sujei Io e depois o homem. 

1) Deus como ("onstrutor. YHWH é apresentado nas Escrituras como o grande 
construtor tanto da ordem criada como da ordem histórica. A palavra é usada 
metaforicamente com relação ao seu ato final na criação em favor do Jbem do homem 
quando cie "construiu'' a costela que havia tirado de Adão, tornando-a uma mulher (Gn 
2.22). Em outros textos, os poetas bíblicos descrevem o universo ordenado como uma 
construção que YHWH planejou e ediíicou (Am 9.6; cf. Sl 104.2, 3). 

YHWH, o sábio, poderoso e bom arquiteto da ordem criada, e também o senhor 
soberano e moral, edificador da história temporal. Sua soberania sobre a historia é vista 
na predirão de Josué de que custaria a um homem o seu primogênito para reconstruir 
Jerico íJs 7.26,i; Hiel, o beteiita, cumpriu esta terrível prediçãu SOO anos depois (1 Ks 
1.6.34'!. Como planejador da históriat descrói os feitos dos ímpios enquanto constrói seu 
próprio reino. Com respeito à sua soberania em destruir as obras dos ímpios, Jó afirma: 
"Com Deus está a sabedoria e a força; ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar 
abaixo não se reedí ficará* (Jó 12.13, 14a). Por causa de sua perfeição; justa o sal mista 
previu: "E visto que não atentam (os ímpios) para LIS feitos do SFNtlOR, nem para o que 
as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará" ÍS1 Na ocasião de seu 
julgamento ele destruirá as cidades dos ímpios de maneira que nunca serão reconstruídas. 
Este foi o destino dos cananeus (Dt 13.16[17]) e de Tiro {Ez 26.14). Em uma doxologia, 
Isaías exclamou: "O SENHOR, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti, e louvarei o teu nome 
Í..J; a fortaleza dos estranhos já nào é cidade, e jamais será reedificada" (Is 25.1, 2). Em 
uma palavra, aquilo que é edificado pela injustiça é instável e cairá- Até mesmo 
Jerusalém ficará era ruínas porque os seus lideres construíram Siáo com o derramamento 
de sangue e Jerusalém com violência e injustiça (Mq 3.10). e Jeoaquim será sepultado 
como um jumento teimoso porque construiu para si mesmo uma casa ampfa por meio da 
iniqüidade e da injustiça {Jr 22.13-19; cf. He 2.12). YHWH sujeitou sua cidade escolhida 
ao mesmo destino que infligiu aos cananeus, dando as casas novas da cidade ao inimigo 
antes que Israoi as tivesse ocupado (Dt 28.30; Sf 1.13}. Embora as nações, como Edom, 
possam resolver ser edificadas em oposição a Deus e aos seus decretos, elas não irão 
adiante (Ml 1,4), 

Outros textos, porém, afirmam a sua soberania em conformidade COIII SEUS propósitos 
justos : • L Í A edi ficar K̂ U reino por meio de seus eleitos, Ele também prometeu edi Ficar a 
Jeroboão T uma casa permanente se o rei guardasse os estatutos de YHWH {1 Ife 11.33). 
Diferentemente de Davi, porém, Jeroboão I fracassou em agir como um verdadeiro stirvo 
de yhwh . 

Além de edificar as casas de seus sacerdotes e reis fiéis, ele c também o grande 
edificador de Siào e do templo. Até mesmo noc< dias de Moisés, ele dera instruções de como 
seus altares deveriam ser construídos (Ex 20.25; Dt 27.5). Na época de ouro do reino 
unido de Israel, ele escolheu a ocasião, o local e a pessoa para construir sua casa (1 Ks 
S. 16-20). Davi prometeu a Salomão que, com a bênção de YHWH, ele garantiria o material 
e a habilidade necessários para a construção do templo (1 Cr 22.11; 2 Cr 2.7 e ss.}. Assim 
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cumpriu sua promessa quando fundou a nação com o propósito de es®íher uni Local para 
o seu nome (Dt 12.5). Uma quantidade extraonimária de instrução detalhada edada a res-
P^ito da construção destas estruturas das quai= YHWH se agrada (cf. 1 Rs 6 K - 40 Ne 3) 

Além dissoh embora castigue a casa de Davi e Sião, abalando-as por certo tempo 
mesmo assim seu propósito de trazer salvaçâ r. a p de ser frustrar: para -ipre 

Desde que o uso que Jeremias fase, combiimn«ki 'edificar e plantar' segue um ato 
destrutivo de julgamento de Deus, tal uso ilustra o feto de que Deu- - - - ^ c a 
"edifíca novamente" (Jr 1.10; 18.7-10; 42.10), A p n « de YHWH ao povo destinado ao 
exílio e impressionante: ^Ainda te edificarei, e serim erfificada, ô virgem de Israel1" f J r 

31.4; cf. 24.6; 33.7). No uso metafórico, desta dupla de palavras, YHWH sempre é o «ajeito-
e em Jeremias, o objeto, quando aparece, é sempre < m p i p o de pessoas, principalmente 
Israel, tal dupla de palavras tem relação com a fcàtíró da salvação e « f r t i r a a 

iniciativa de YHWH bem como sua solicitude. Assim, « f e « r ó u Ciro para nxmutrmr o 
templo (2 Cr 36.23; Ed 1.2-4) e prometeu reconsTruir á H de Dsvr (Am 9 11 Ta vez 
como indicação de sua intenção de usar Israel para trazer «afeição univei^ai. usou o* 
fenicios para construir o primeiro templo e o incircunciso C í r o a a c w t m ç ã o do segundo ) 

Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, é loucura «fef icar algo seta a sua 
bênção. "Se o SENHOR nào edificar a casa, em vão trabalha™ 3 CSI 1 1 
Todas as casas e cidades estão à disposição dele, eomo ele moetrw sprado pnmeteu dar 
aos seus escolhidos cidades e casas que eles nâo tivessem a m e t n ^ (Dt 6.10 e = • Js 
24 13) e ameaçou destruir as cidades dos apóstatas (Dt I- Q m ^ Ê f : a de 
segurança e as fortalezas não têm valor algum longe de YBWH Ez 17 j i 22ÈÍ7J) 
Davi dependeu de Deus adequadamente para edificar os m — d e Jerusalém" (Sl 
51.18[201K 

2) O homem cumo Construtor. As estruturas construí: m ^ * [____ s - . julgadas 
por Deus como boas ou más de acordo com sua c o n f o n m d a t f e L J L & á * e r e propósito 
divinos. Por isso ele aceitou os altares ed ideados ponVoé (}a - - a tn -ircas (12 7 
8: 13.8,18; 22.9; 26.25; 35.7), por Moisés (Êx 17.15; 244> e por Jwué (J. 8 30) Em 
contraste, Deus rejeitou os altos e os altares aos deuses estranhas «ostruídoà por Amo 
ÍEx 32.5), Salomão (1 Rs 11.7). Roboão (1 Rs 14.23), etc 

As cidades, objeto mais freqüente de hãnâ, também prBÉfiÜRft avaliadas pelos 
mesmos critérios. Assim Deus alegra-se nos cânticos s • — • - 122.3), mas não 
encontra: deleite na cidade construída por Caim (On 4.1" - : : .ive da Assíria (Gn 
10.11). Embora Tiro fosse famosa por sua beleza confirmada por seus h abeis artífices (Ez 
27.3 e ss,) foi destruída por causa de seu pecado (27.26 e ss í. A mesma sina caiu sobre 
Samaria. ainda que tivesse casas de pedras lavradas Am 5.1; cf, Ts 9.I0(9J) e 
ornamentadas com marfim (1 Rs 22.39; Am 3.15). 

A atividade de construção está freqüentemente associada cem a ação salvadora de 
Deus. Sob a bênção de Deus Salomão não èpènas ed im^: Sião mas também construiu 
cidades-armazéns e cidades fortificadas (2 Cr 8.5). Ezequiel .ntecipou o dia em que Israel 
novamente construiria casas (Ez 28.20; 3610, 33, 36., je o sal mista ôòhdama os céus e a 
terra para que louvem a Deus porque os seus servos iriam nováfieiteconstruir as cidades 
de Judá (Sl 69.35[36]). O leitor regozija-se com os cantores da época de Neemias, os quais 
contruiram para si aldeias nos arredores do Jerusalém Ne 12.29), 

As ousas tornaram-se importantes na história de Israel quando o povo passou a ter 
uma vida sedentária. A primeira notícia de que Jacó edificou uma casa e fez palhoças 
para seu gado aparece depois de sua volta de Padà-Arã e de sua separação de seu irmão 
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Esaú (Gn 32.17). Antecipando o fato de que se estabeleceriam na terra, Moisés instruiu 
n povo para que fizesse um parapeito em seus terraços para que ninguém pudesse cair fie 
lá ÍDt 22.8); eie permitia que deixasse o serviço militar o homem que ainda não tivetse 
consagrado sua nova casa Dt 20.51. 

A palajvra tamí -TI • da parasé refena*a uma mülher que erüíicava unia família, 
cuidando dos filhos. Raquel e Lia são mencionadas na bênção dt - casamento como tendo 
edificado a casu de Israel ;Rt 4.11). O casamento por levirato foi instituído para que a 
"casa"h ou seja, a família pudesse ser edi ficada (Dt 25.9). 

tabnit . Projeta, plano, forma, ímu^em, semelhança, tabnit ocorre 20 vezes no AT. 
Os sinônimos de tabnit não são facilmente diferamdáveis entre si. ífmunà, que vem 

da raiz min, "espécie", sugere "semelhança", "representaçãü* (Nm 12.8). dfynM, da raiz 
darnfi, "parecer", é usado no sentido de "cópia'", "semelhança" ou "imagem". tõ'ar refere-se 
a urna "forma atraente" (Gn 29.17; Jr 11.16). Onde tabnit se refere a estruturas, o termo 
é mais bem entendido como "planta", e.g., Davi deu a Salomão tabntt ("especificações", 
"modelos") para os itens do templo íl Cr 28.11,19). Em outros contextos tabnit é mais bem 
traduzido por "semelhança" e não é necessariamente diferente de t munâ (Dt 4.16-18; cf. 
Éx 20.4). 

O tabernãeulo e sua mobília deveriam ser feitos de acordo com o tabntt (modelo) que 
Deus havia mostrado a Moisés no monte (Êx 25.9, 40). As especificações para o 
tabemáculo, a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, etc. incluíam dimensões, 
material, lòrma e até mesmo cores {Éx 261), ainda que nem sempre fossem dadas as 
medidas (cf. candelabro, Éx 25.31), 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p, 166-80. — TH AT, vH 1, p. 325-6. 
B.K.W. 

256 (bnt), Acei ta como ra iz de: 

2S6a 1033$ Cabnêt) cinto, 

A palavra denota o cinto do sumo sacerdote, dos sacerdotes comuns e dos altos 
oficiais. i-Iá nove ocorrências deste termo no AT; todas, enceto uma {Is 22.21), são 
encontradas em Êxodo e T^evítico. O Habnêt era um cinto usado pelo sumo sacerdote e 
seus assistentes. Era feito de linho bordado nas cores azul, pürpura e carmesim (Éx 28.4, 
39, 40). Era usado igualmente por altos oficiais (Is 22.21). 'abnêt é uma das cinco 
palavras do AT traduzidas por "cinto4'. Hã apenas outra que se refere ao aparato 
sacerdotal. Josefo apresenta alguns detalhes do cinto, conforme usado em sua época. 
Envolvia o peito e, depois de algumas voltas, era amarrado e ficava então pendente até 
o tornozelo. Assim era o cinto que o sumo sacerdote usava quando atuava no serviço 
religioso. Enquanto oferecia sacrifícios, para ter maior liberdade de movimento, lançava 
o cinto do lado esquerdo, colocando-o por sobre o Ombro (JOSEFO, Ant 3,7,2), Alguns 
eruditos do AT acreditam que o cinto era uma e&tola solta bem tecida. Ainda que 
Deuteronómio 22.11 proibisse explicitamente a mistura de lã e linho em uma veste, isto 
era perinítido neste caso, pelo menos no caso da 3ã bordada, embora Êxodo39.2a o chame 
dc cinto de linho, O cinto era parte comum das vestes dos sacerdotes. O "cinto da estola 
>aL_erd l :. Lixheb f>.n'êpad.) era especialmente bordado, sendo vestido pelo sumo 
sacerdote. 
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Bibliografia; LEViK, Moehe, Mdekhet hammiskkan (em hebraica) Tel Aviv m&& 
— WmáHT, G. Iírj Isra elite Daily Life, BA, l8;5U-79. 

C.L.F. 

ÍT^Z (binyâ). Veja o n.'1 |§5a 
\ - 2 (binyaíp ín). Vej a o n 2 5 I a. 

{binyãn\ Veja o n 255í 

257 101 (bsn. Acei ta como de; 

257a h i - uras rerdrt ou áridas. 

258 Íifií). Aceita • mo raiz de: 

258a <ba'ad a/nií , aírarés, em r o ü o de, a fixvar de. 

Usado principaimeni. , Apos ição , ÒÚW/ é teol ... • ativo 
ocorre a princípio em contextos de súplica, ua favor de" l&«v / Jf>m O povo pede um 
hder espiritual para que ore (normalmente o hitpael de põlal) a favor deles e^g Faraó 
pedindo a Sfrísés Ex - 24]); o povo a Samuel (1 Sm 13.19 : Ezequias a ISÉU is 2 Rs 
19.4); indivíduos presentativos a Jeremias (Jr 21,2; -J2.2>. Declarações também são 
feitas com respeito a lideres espirituais de que eles já intercederam ou ainda intercederão 
e.g., Abraão (Gn 29.7) e Moisés (Nm 21 7; Dt 9.20). Jeremias recebe a ordem de não orar 
a favor Í W a â ) do povo Jr 7.16; 11,1-4). A proposição enfatiza sempre a função mediadora 
dos lideres, entre os quais os profetas, na questão da Stercessão. 

As instruções dadas aos sacerdotes contêm a expressão "façam propiciação por 
(ba'adr. Arão recebe a instrução de fazer propiciação (hàpar, r/.v.) por si mesmo e por sua 
casa ÍLv 9.7), No templo descrito por EíÉf&uiel, as ofertas pelo pecado devem ser 
observadas "para fazer propiciação pelo" {btifad) povo (Ez 45,17, 221 As descrições do 
ritual do Dia do Perdão repetiam a mesma expressão (Lv 16.6, 11, 17, 24). Talvez seja 
presunçoso argumentar meramente a partir de ò a W q u e D sacrifício deve ser entendido 
como substitutivo, Todo o ritual precisa ser levado em conta. Ê dito também sobre a 
oração como algo que "faz propiciação pelo pecado" CÊ* 32 .30). Contudo, não pode haver 
dúv idadequeo sacrifício, o sacrifício supremo de (Visto, é "pelo beneficio" e "a favor" de 
outros. 

Os usos não teológico» do termo têm a idéia de: longe de, atrás, da parte de ou 
a través „ conto rmc oco ntexto a pro p r i ad o, E.A.M, 

ZT-rJZ (bi'útÜn)r Veja o n.n 265b. 

259 HIJZ i.bú'â ' bitscur, crescer. 

bafâ sugere uma busca por algo que esta oculto ou selado (Is 21.12; Ob 6). Pode 
também sugerir a idéia de nm aumentar da água r[ue ferve íls 64.2) nu de uma protube-
rância de um muro (ARA "barriga" — Is 30 .13) Tem os mesmos dois sentidos no árabe. 

E .AM, 
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260 TJO (,b'z) Acei ta como raiz de: 

260a Çj&^üp l Boaz, 

Rico dono de terras de Belém que aparece de maneira proeminente nu livro de Rute 
(Ri 2.1-3). Através .-..:: itLtude bondosa para com aviúv i i.:;.', Etbaz é um exemplo de 
justiça da qual tanto fala a Biblia DL 27.19). Visto que Boaz funciona como parente 
resgata dor igõ e/t q. i. • sua atitude tem sido vista como que apontando para Cristo, o 
redentor da humanidade. Como bisavô de Davi, Boazé mencionado nas gcnealogias (1 Cr 
2.12), ate mesmo a as genealogias de Cristo (Mt 1,5; Lc 3.32). 

Boaz era também o nome de uma das duas grandes colunas laterais da entraria do 
templo de Salomão. Boaz ficava ao norte; a outra coluna (yãki.n) ficava ao sul (1 Rs 7,15-
21). A maioria dos estudiosos acredita que elas tinham função puramente ornamental e 
simbólica Todavia, W. F. Albright acredita que elas fossem enormes recipientes de 
incenso {Archaelogy and the religion of Israel, 1949, p. 138-48). Outros sustentam que elas 
simbolizavam a presença de Deus ou que, juntamente com o capitei, simbolizavam o 
senhorio do Iavé sobre os elementos naturais (terra e água), R. B. Y Scott observa 
adequadamente que, desde que o rei "ficava junto à coluna" E:FII ocasiões importantes (2 
Rs 11,14; 23.3), as inscrições podem ter significado dinãstico. Boaz pode lembrar: "Na 
força ib"õz) de lavé, o rei se alegra ' (SI 21.1 [2]; JBL, 58:143 e ss.). Jean Quellette, porém, 
argumentou recentemente que as colunas não ficavam ali por acaso, mas tinham um valor 
funcional, (The basic strueture of Solomon^s tempíe and archaelogical research, in The 
temple of Solomon, ed. Joseph Gutmann. Sc bola rs Press, 197G.) Veja também USSISHKTN, 
D., King Solomon s palaces, BA, 36:84-8. Veja BU5EÍK T. A., Der Tempel uon Jerusalém, 
Leiden, 1970, p. 312 e s. no que toca a um panorama adequado da vasta literatura 
acadêmica sobre o assunto, 

E.A.M. 

261 BiJn (bâ(at) chutar. 

T Ç 3 (b"ir). Veja o n.D 264a. 

262 7 {ha ulj possuirt ter. governar, casar-se, dominar. 

Termos Derivados 

262a "t^iC iba'al) dono, marido, BaaL 

262b tri^JJS (bct'ãlâ] dona, possuidora. 

262c f 1 ^ (bêl) BeL 

»verbo com os seus derivados, não contando o seu uso em termos compostos ou como 
nomes próprios, ocorre mais de 100 vezes. Alguém pode possuir (bã'al) uma casa ÍÈ;< 
22.7 „ eu governar {bõ'al) um território {cf 1 Cr 4.22), Um homem pode tomar ilãqah) 
ama mulher e casar-se ibáfal) com ela (Dt 24.1). 
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Focalizar o verbo bã'ai do ponto de vista teológico leva-nos a um exame da 
terminologia matrimonial empregada por Deus ao definir o seu neiacionamento com seu 
povo. "Porque o teu Criador é o teu ijíandi SEN ::uT! dos Exércitos é o seu nome" (Is 54.5 
e ssj . Em Jeremias o relacionamento matrimonial existente toma-se motivo de 
arrependimento! "Porquês eu o sou o VOSÍ- esposo" (Jr 3,14). Exatamente na conhecida 
passagem sobre a nova aliança, a aliança anterior c descrita como tendo sido quebrada, 
situação que é a mais séria e chocante por "eu OS haver d es posado (betai), diz o SENHOR" 
(Jr 31.32; cf. Ml 2,11). 

Os deleites futuros que Deus terá c ::. seu pove redimido sào enfatizados em Isaias, 
onde a elite da terra se casara 1 . obviamente com YHWíI. O nome da terra 
Beulá (particípio passivo ' ' i '. signi& -. "•-.:•.: intimidade como a alegria de YHWH 
com relação à terra eivís. qimi Is S2 ,4H ) (ie fundo rjue tal termo propicia no KT 
ao conceito de Cristo como aono so atando deseu povo, a igreja, é óbvio (cf, Ef 5.21 e s.). 
De qualquer modo não se pode deixar de lado o viuuiia de aliança próxima que esta 
metáfora sugere, não somente de mairntts tambéai de lealdade entre Deus e seu povo 

ba'ai. Senhor, possuidor, mando. BaaL O ugaritico t iiuin~iii tem o duplo sentido de 
senhor e do nome de uma divindade. A raiz, na maioria das línguas semiticasT quer dizer 
ou "senhor" ou, quando seguida de um genitivo, "d 

Além de ba'ui ter o mentido de possuidor de coisas, tal suhF^ariiiv- :.-• piurat usado 
para se referir aos cidadãos [ba'edim) de uma cidade i,Js 21.11 V.:i: Juizes 9, onde o 
substantivo ocorre 1G vezes, o termo é normalmente traduzido poi h :..-•:.s . i : : 3ãos. 
ba'al pode-se referir a um parceiro ou aliado (Gn 14.13:. Idíomaticamènte bafat como 
senhor de algo caracteriza o indivíduo {e.g., ba'ai de ira, Pv 22.24; de apetite. 23.2 d • 
sonhos, Gn 37.19) ou identifica a ocupaçáo (e.g., capitão da guarda, bci'rr da guard i Jr 
37.13). 

Além de aparecer nos nomes compostos do povo e de lugares -c.g,, Jerubaal, Jz !6; 
Baal-Zefom, Éx 14.2), ba'a/. é o nome de um grande deus ativo no panteão cananeu e tem 
outras conotaçoes religiosas. 

O deus Baai encontrado no AT é o deus semitico ocidental da lempest ide bi sing,) 
e b'lm (pL>, verificado em textos egípcios (do século xiv a.C. em mte . canas de Tell 
Amarna (século XFV a.C,), nas tábuas de Alalakh iséculo xv a.t_. nos tentos qganticos 
(século xrv a.C.), nos nomes próprios amorreus de Mari d-Kimrth i Chagar 
e, posteriormente, em textos fenícios e púnicos. Tanl ; jra dela o nome 
aparece ou no absoluto ou no construi» com nomes de . ::- • , Baal-Peor (Nm 25,3, 5), 
Baal-Rerite (Jz 9.40), Baal-Zebube (2 Rs 1.2 J, (Baal-Zebubf>, "senhor das mosca^1, é uma 
paródia de seu nome encontrado em outros textos, blzbL "Príncipe Baai".) Estes nomes 
não denotam vários deuses com o epíteto "senhor", mas venerações locais da mesma 
divindade semítíca ocidental da tempestade e da fertilidade conhecida simplesmente por 
Baai, "Senhor", 

Os eruditos costumavam pensar que a forma phiral com u artigo, '"os Baalim", 
denotasse divindades locais distintas; contudo, i forma plural do nome ocorre fora da 
Bíblia e a menção de "amantes* e ^estrangeiros1* (Jr 2.25.1 sugere outro uso do plural 
diferente do plural de número. O artigo ocorre com freqüência no hebraico com nomoB 
próprios cujo sentido é claro. 

Visto que os autores bíblicos não tinham a intenção de ensinar a religião ca nanei a, 
sabemos mais a respeito do papel, das consorte? e do culto dt! Baai a partir da literatura 
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262 ^JH (bâ'al) 

extrabíblica do que do AT; todavia, a figura de Baal apresentada no AT está bem de acordo 
com as íontes extrabíblicas, 

Ele também foi chamado Haddu (=Hadade). Está acima de todo deus da tempestade 
que dá a chuva suave que fax renascer a vegetação. Os anos secos eram atribuídos ao seu 
cativeiro temporário ou até mesinOíà sua morte. No entanto, em sua revivificação, campos, 
rebanhos e familiar tornavam-se produtivos. Além disso, ele é um deus da guerra e unia 
divindadi da feri ilidade que se une a Anate (mais tarde igualada Astarte). Tautd pelo 
recitar do mito de seu papel de trazer de volta a vida na festa ou tonai do ano novo como 
pelo ritual mágico do casamento sagrado, representado no culto pelo rei, a rainha e uma 
sacerdotisa, os semitas ocidentais esperavam assegurar a fertilidade da terra. fEste ritual 
é atestado na Babilônia, mas não de modo claro em Canaã (cf, H. FRANKFORT, Kingskip 
and the iQodst também cf KíTCHÊ^ K A-, Aneièfit Orient and the OT.t Inter-Varsity, 
1966, p. 104.1. Deve ser observado que a identificação de Baal, deus que morre e renasce 
todo ano, com o Tamuz babilònico, sofreu modificações recentemente. Tábuas sumérias 
recentes publicadas por S. Kramer mostram que Tamuz morria de uma vez por todas, e 
G, M. Ctordon argumentou que BaaE também não passava por uma morte e ressurreição 
anual. Veja toda a discussão com referências em TC. M. YAMAUÜ&I, Tammuz and the Bible, 
JBLT 84:283-90. K.L.II.l Objetos cúl ticos arqueológicos com características sexuais 
exagera [ias, bem como os próprios mitos, confirmam os dados fio AT a respeito das 
aLividades degradadas moralmente associadas com o cutto. 

Por todo o período dos juizes, Israel sucumbiu a este culto contagioso (Jz 2.11 e ss.; 
6.25) e tinha de ser resgatado de suas conseqüências trágicas pelos juízos de lavé. 
Durante o período da dinastia de Onri, a adoração de Baal tornou-se a religião oficial do 
estado no reino do norte d Rs 16.31). Leah Bronner argumentou de modo convincente que 
os milagres de Israel feitos por Elias e Eliseu serviram de polêmica em favor de Deus 
contra os meamos poderes atribuídos a esta divindade paga da natureza, ou seja, fogo {1. 
Rs 18.17 e s s ; 2 lis 1.9-161, chuva {1 Rs 17.1; 18,41-46), alimento (1 Rs 17,1-6, 8-16; 2 Rs 
4,1 e ss,}; criança.-* (2 Rs 4,14-17); revivificaçào (1. Rs 17,17-23; 2 Rs 4,18-37; 13-2,0-22 (Th* 
stories of Eiijah and Élisha as polemics against Baal tocrskipt Leiden, 1Ô6S& Todavia, 
seus milagres não livraram a terra do cuJto degradado e trouxeram o cativeiro do reino 
do norte (Oséias). 

O culto também infiltrou-se no reino do sul (2 Rs 11.18; 21.2 ij ss j , e. apesar da 
reforma de Josius {2 Rs 23,4 e ss,.}, foi levada a nação ao exílio (Ea 16.23, etc.). 

O discurso de Oséias descreve como IsraeL que recebeu as bênçãos do cereal e do óleo 
da parte de YHW1I, usou tais coisas para a adoração de Baal (Os 2.8Í101), O capítulo, com 
razão, começa a usar o termo ba'al, não somente para mencionar ol s; deus(es) eananeiKs) 
{e.g,, Os 2,8110]; 2,13 [151; e 2,17 [19;}, mas também no uso figurado comum de Deus como 
marido de Israel. Israel chamará o Senhor seu marido (ÍS/J, Os 2.16[I8J; cf, 2.2|4J; 2.7[9JJ 
e não mais o chamará, aparentemente junto coto a lista de outros deuses, meu Baal 
(ba'úl). 

A supremacia de Deus sobre Baal é constantemente afirmada. Todavia a preocupação 
humana desde aquela época até o presente é antes com sexo e tecnologia do que com a 
devoção devida ao Deus poderoso da história, que também é o Deus da aliança, 

B.KAV. 

ba 'ãlâ. Dona, possuidora. Usado muito pouco, ba'ãlâ significa dona de alguma coisa 
e.g . eàtí i, 1 Ra 17.17). Como bafai, 6 termo é usado para caracterizar uma pessoa {e~g.. 
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263 (bã'ar) 

encantadora; lit, "possuidora de encantos". Na 3,4: cf. 1 Sm 23.7). Em contraste com b(i'alw 

ba'ãiú não é usada no AT para se referir a uma deusa, exceto no caso da forma feminina 
que aparece nos nomes de localidades (e.g., Js lã 

beL Bet, Nome de uni antigo deus do céu babüGmco, tzdvçz correlato do deus sumário 
Enlil, que posteriormente foi unificado com Marduque. Bel Csenhor"; cf o hebraico bafal) 
foi então acrescentado como título a Marduque. Hei, a divindade : atro na da Babilônia, 
é incorporada a nomes como Belsazar (Dn 5.1). A forma babüônica do nome deve-se à 
perda das laringaís na língua acadiana, 

Bel, a forma babilômca, é mencionado somente trt-.- veies em dois profetas, A 
despeito das repetidas declarações de que nau existiam outros deuses aíém d:.- YHWH, o AT 
menciona as divindades pagãs para contrastar certos aspcc-.- .•• • 1 Co 8.5, 6), 

Isaías, bastante polêmico contra os deuses e ídolos pagão* em T.- 40.18 e ss.; 
41.20 e ss.; 45.20), dá os nomes de Bel e Nebo, ambos divindade r babilônicas, e descrevei 
os como incapazes de salvar suàe próprias estátuas na hora da calampiíade. 

Em uma passagem que distingue mais claramente nm df^us e sua representação poT 
uma imagem, o autor contrasta os deuses cujas estátuas p r e c i s a m r U v a d n s com i Deus 
que leva o sim povo (Is 46.1 e ss.). A discussão concernente às d i v Í B i U ^ onfa:íza 
o contraste com YHWH. A declaração sobre a derrota de Bel abri.- . : ze _rtrtz:ias Jr 
50.2; cf. 51.44} e acentua outro tema relativo às divindades pagãd Atfm n em outras 
partes o AT insiste em que nenhuma divindade pagã pode concorrer com YHWH, e que 
YHWH é Deus supremo e compleio. 

Bibliografia: AüRRrGIIT, W. F,, The north-canaaníte poems tf A]*cyui Ba'al and 
the "Gracious Gods", JPOS, 14:101-40. — , YakwefJ affd the of Canaan, 
Douhleday, 1968. — AF-THGMAS, D. R.f Elijah on Mount Carmel» 92 146-55 • 
BKONNER , Leah, Tké stories of Elijah and Elisha as p&lemies agmnst Baél Ieorship, 
J^eiden, 19G8, — CASSUTO, U., Ba'al and Mot in the texts ogUgaritk, AlEES, 9:45-51,.— 

, Baal and Mot in Ugaritic texts, Israel Exploraüon Jcumalt l i I TT -H — The 
death of Ka'al: table I *AB from Ras-Shamra, Tarbiz, 12:16S->Ü — pbsSAXD. R.. Le vrai 
riom de Ba*al, Rev HistRel, 113:5-20. — EISSFELI5T, O., B ^ a k m m e a u_ Jahwe, ZA\\\ 16:1-
31. — Mr,NT3ELSOHN, I., The family in the Ancient Near E BA 11:24-40. — 
MORGBNSTERN, Julian, The book of the covenant, n, HVCA^ 7:19-258. — _, Beena 
marriage (matriarcbate) in ancient Israel and its historical implícaiicms,ZAW,. 47; 91-110, 
— OLDENEURG, Ulf, The conflict betwem Ei and Baal in CanaaniU n likan, Briil,. 196y 
— P P B I F F E R , C . R T Ras Shamra and ihe Bible, Baker. L ^ I J — RAINEY, Anson F., Family 
relatíonships in Ugaritiç, Or, 34:10-22. — RlCHAEpSí N TTfB, : 1 iS- íO, Worden, T., The 
litcrary influcnce of the Ugaritie fertility myth on the 1 : Testameáat, VT, 3:273-97, • -
YAMAUCI í l , E. M., Tammuz and the Bible, JBL. 84:233-90 — YARON, Rouven, Aramaic 
marriage contracts from Elcphantine, JSS, 3:1-39- — TUOTI V 2, p, 181-200, — THAT,V. 
1, p. 325-7, 

E.A.M. 

263 {bã'ar]I> queimar, consumir, acender. 
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264 li;: íbã'ar) 

Termo Derivado 

263a rnJJ5 (h"ãrâ) fogo. 

Das várias palavras hebraicas traduzidas par "queimar" duas são mais 
freqüente me nte usadas de modo figurado, Trata-se de bã'ar e hãrâ. As outras, tais como 
Áãrap, yãqad eyãtsat, tem que ver, a princípio, com o sentido literal de queimar, enquanto 
as duas primeiras são normalmente utilizadas para descrever ira, paixão, intriga, etc. 
hãrâ é usada quase somente com o sentido de ira, enquanto baar enfatiza as qualidades 
de consumir e de espalhar-se do fogo, especialmente no contexto religioso. 

Nos graus derivados (piei, pual e bifil), a raiz é normalmente usada de modo literal. 
Como se poderia esperar destes graus, a ênfase cai sobre "fazer queimar", ou atear fogo 

ttx 22.61^1)_ Quase todos eles, porém, são casos especiais e têm que ver com o 
queimar cerimonial. Por isso os sacerdotes recebem o mandamento de queimar lenha no 
altar continuamente {Lv 6-12[5]; Ne 10,35); as lâmpadas no santuário devem ser acesas 
todas as vezes (2 Cr 4.20; 13.11). Os protótipos de fodus estes casos são as teofanias em 
que as aparições do Senhor estão associadas corri a sárça permanentemente ardente (Êx 
3,2, 3) e o monte Sinai em fogo (Dt 4 11; n,23; 9.15), sendo que ambos parecem 
representar o própria caráter do Deus justo e purificador (2 Sm 22.9; is 10.17; Ez 1.13; 
cf, também ís 33.14; Hb 12.29). Assim btfàré u^ado juntamente com "fogo" quando é um 
instrumento de Deus para consumir o ímpio (Nm 11.1; Is 1.31; 9.18[17]). Ser alguém de 
natureza alienada para com Deus é ser como uma palha seca diante de uma chama (Is 
10.17). Esta, prometeu o profeta, seria a experiência do Israel rebelde diante de um Deus 
santo Qs 30-27; Jr 7.20; SI 83 14 [15]; etc.). 

A palavra também é usadjí para descrever emoções intensas iSl 39.3 [4Jr^O.9 ) , 

b r íerâ, Fogo, Aparece uma só vez em Êx 22.6[5|, onde é usado como acosalivo cognato 
com bfior, "aquele rpie acemleu o fogo". 

264 (6ãfar) ser Selvagem* (Verbo denominativo) 

Substantivos de Origem 

264a (b*'ír) besta, gadot animais, 

2U4b iHjL1^ {ba'ar) pessoa irracionuL 

As formas verbais de^ta raiz bem podem ser denominativas a partir da forma 
substantiva "besta". Por outro lado, é uma tentação ver uma ligação entre a palavra e D 
;;.;:.•: le òu:ar, "pastar*. Contudo, tal ligação deve permanecer muito tênue. A raiz parece 
co n 1 r as 1 ar a capacidade huma n a d e raciocinar e e n te n d e r com a incapacid ade dos animais 
L-..r 1 aísim proceder (Pv 30.2). 

b 'ir. gado* animais. O termo não parece enfatizai- o aspecto irracional dos 
animais, mas dã a idéia de ser simplesmente uni sinônimo de b*hêmã ou miqneh. 
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265 (bã'at) 

IM'ar. Pessoa irracional. Ocorre cinco vezes em Salmos e Provérbios. Ta] pessoa é 
alguém que se recusa com teimosia a aceitar a graça de Deus (Sl 13.22). O uso da íisura 
em Provérbios 30,2 mostra a humilhação de Agur. 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p, 201-4. 

J.N.O. 

264.1 (bd'ar) I1L, afastar, tirar, alimentar-se de, desperdiçar. 

Esta raiz ueoi re 27 vezes, duas no hiffl e ü restante no piei. Outros lexicógrafos {cf. 
KB.GB,, BDB) admitem que a idéia da raiz é derivada de seu sentido "queimar". Tal 
derivação é facilmente entendida, esperiaJmente visto que bã'art ''queimar", parece 
enfatizar o aspecto consumidor do fogo. Todavia, os estudos mais recentes sustentam uma 
raiz distinta, especialmente pelo fato de hã'ar, "queimar", ter o piei com o sentido de 
"acender atear fogo*. 

O uso mais comum da palavra tem que ver com o mal ou a influencia má que se 
remove da terra (20 vezes, 10 das quais estão em Do utemnômi o) Se alguém cometeu 
algum pecado flagrante (idolatria, homicídio, fornicação, prostituição, adultério, 
escravização de hebreus), não só ele deve ser executado, mas por meio de sua morte o mal 
que já se manifesta precisa ser tirado (Dt 13.1-5(2-6]; 2 Sm 4.1: T Rs 14.1(1. etc.). A 
necessidade disto é vista posteriormente na provisão feita para eliminar o mal quando é 
encontrado um corpo e o assassino não e conhecido ÍDt 2 1,1-91. O mal não pode ser 
deixado de lado. Tem de ser tratado, e em termos de vida e morte. 

J.N.O. 

26T? (bã'at) ser tomado de súbito terror, aterrorizar. (Apenas no nifal e no 
piei) 

Termos Derivados 

26 5a n r i - j ib"íitã) terrort medo, aflição. 

2(3 ób ZT- íbi'üt!?n) terrores, situações de alarme ocasionadas por Deus. 

Metade das ocorrências (das 15) encontra-se na literatura poética. Dois sinônimos do 
termo são pãhad, "tremer™, e hãtat, "estar cheio de terror". bcVat é a palavra mais próxima 
de hãtat, ainda que seja possível traduzir bã'at por um termo mais forte como 
aterrorizar* (cf. Et 7.6; Jó 13.11; 15 24). 

Embora os homens possam ser a causa do terror fe.g., Et 7.6; cf. Jó 13.11), é 
principalmente lave quem proporciona terror.. Davi Ei ca aterrorizado (ba'íit) quando 
confrontado com o anjo que traz uma espada (1 Cr 21.30). Saul fico a aterrorizado (ha: aí) 
por um espírita mal da parte de lave (1 Sm 16.14). As visões, tidas como da parte de 
Deus, trazem terror, conforme demonstrado no relato de Eli faz (JÔ 4.14 e s s ) e no 
:ortientãríó de Jó <Jo 7.14). 

À vinda de Deus, mesmo por meio do anjo Gabriel, traz terror ao coração de Daniel, 
de modo que este servo piedoso prostra-se com o rosto em terra (ün 8,171. Esta 
experiência é ütil para que se entenda o pano de fim d o de Jó quando esti--1 íhy. i '̂.j.: 
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266 ibtÉÍ) 

queixa, pois Deus não n intimida bcTat coro seu poder i- terror (Jó 9.34; 13,21). O ímpio 
tem toda razão para ficar aterrorizado, pois ele levanta -ua mão contra Deus (Jó 15.24 
e ssJ, 

búfat e a reação tanto do santo como do pecador que tem experiência com Iavé. bcTat 
enfatiza a grandeza e o tremendo poder de Deus. Diante de tal Deus, a reverência e o 
assombrei são, no mini mo, uma exigência, 

E . À . M . 

•"Z íbõts). Veja o n.i: 268a. 

n^H {bitstsâ). Veja o n.' 268b. 

T i 2 (bateir). Veja o n." 270f. 

266 [btsll Ace i ta como raiz de: 
266a i ^ i l l (bdtsãí) tseftota 1§.5) 

267 SWZl cortar, conseguir, adquirir, ser cobiçaso, ser aiarento, 

terminar (piei) . 

Termo Derivado 
267a (hetsa') lucro. 

hdtscL e seu derivado aparecem 39 vezes no AT. Dalman argumentou que se trata de 
um termo técnico usado por tecelões para designar a ação de cortar um pedaço de pano 
sem auxilio de um tear^ depois que o pano já foi tecido (cf: também KB). Isaías 38.12 
sustenta esta idéia quando fala de Ezequias contemplando o fim de sua vida nestes 
termos, Jó (6.9) também pede que Deus lhe tire a vida. Isto expiica o sentido do piei, 
"completar, terminar1'. Todavia, a conotação mais comum da raiz esta baseada em um 
aspecto levemente distinto de "cortar". O sentido ê cortar o que não pertence a alguém ou, 
ua giria de hoje, '"enfiar a faca", isto é, ser cobiçoso, avarento. 

Os usos derivados daí> línguas se míticas sugerem que "cortar1', " tirar'' eram os 
sentidos originais dn termo, 

betsa'. Lucro, ganho injusto, cobiça. Vantagem pessoal derivada de alguma atividade. 
Muito usado ao sentido negativo, como no caso de alguém que pratica a extorsão e "tira" 
a sua parte dos lucros de um negócio nada legítimo. Em sete ocorrências (de um total de 
23)í a conotação negativa aparece menos. Kg, , Kúben questiona seus irmãos quanto ao 
"lucro" de matar José 'Gn 37.26), os amigos de Jó argumentam que não hã lucro para 
Deçfi mesmo que Jó fosse inculpável iJó 22.3), etc; Contudo, a predominância dos usus 

_rativos indica que é muito fácil que a aquisição de bens pessoais se torne a principal 
motivação da vida de alguém, obscurecendo o dever, a honestidade e os direitos de outros 

OB . :::iii(i\tos nos quais bãtsa* e betsa' ocorrem enfatizam dois pontes importantes 
relativos á concupiscência do lucro pessoal. O primeiro é que esta e uma tentação especial 
para lideres, por isso os que mostram tal inclinação nesse sentido nào estão qualificados 
para a liderança Èx 13.21), O líder que sucumbe a esta tentação de usar sua posição a 
favor de seu.- •: r" >s fins com certeza enganarão o povo (Ez 22.27Í Por diversas vezes 
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270-^3 (Ç&tsar) 

cio AT foi o desejo de lucro pessoal por parte dos líderes que levou Israel ã ruína (cf. I Sm 
8-3; Is r56.1l; Jr 3-10; 22.17, etc.). 

Era segundo lugar, o forte desejo pelo lucro pessoal está em contradição direta com 
a devoção altruísta devida a Deus (Sl 10.3; 119.36; Is 33,15 J e vai inevitavelmente destruir 
a pessoa que sucumbe a ele (Pv 1,19; 15,27; He 2,91. Talvez seu resultado mais desastroso 
seja sua tendência de trazer insensibilidade diante da palavra de Deus (Ez 33.31). 

Bibliografia: DALMATÍF G, H,F Arbeit und Sitie, in Palastiria, v, 5, p. 12 3 F — 
DELLIXG, G., RCÃEOVÍKTNC, em MV7\ v. p. 269f. — TDOT, v. 2, p. 206-8. 

J.N.O. 

268 j ^ Z (btsts). Ace i ta como raiz de: 

268a ; - (bõt9) lama (Jr 38.22). 

268b " J Z ibiLitsã) pãntano (.LÓ S. 1L; Ez 47.11). 

269 {bátsaq) gastar-se. 

Termo Derivado 

26í>a p^^i (bãfséq) massa de farinha, 

bãísaq ocorre duas vezes (Dt 3,4-1, Ne 9.21) em passagens paralelas, onde o cuidado 
de Deus pelos israelitas durante o período do deserto é relatado, A despeito de sua 
jornada, andando de um lugar a outro, os pés do povo não se gastaram, nem suas roupas 
e sandálias envelheceram (Dt 29,5[4]}. 

J N O 

270 " l i l bãtsar) reunir, restringir, tirart cercar, fortificar. 

Termos Derivados 

270a • óííseri minério precioso. 

270b ni isZ :botsrâ) cercado. 

270c ] i i y Z (bMsãrónifortalexa* 

270d rr^Z baSsõrct) de f ic iênc ia . 

270e " i Z i bafubsãrâ) carestia, deficiência, destituição. 

2 70f (bãtsir) v indima. 

27 Og "tSZÇ (mibtsüãr fortifrcação. 

O KB sustenta que estão envolvidas aqui pelo menos três raízes homófonas, uma tem 
o sentido de "reunir", outra de "reduzir", ^humilhar" (somente em 31 76.12 — a ASA diz 
"quebrantar"), e ainda outra que aparece apenas no nifal e ao piei, tem o sentido de 
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271 (bãqaO 

"inacessível", "impossível". Pode ainda haver ama quarta raiz, com o sentido de "testar, 
analisar", conforme o Ugarítico 2067:3 (<T, 19: n. 500: cf. Jr 6.27). 

Das 73 ocorrênciaas de bàtsar e seus derivados, todas, exceto oito, têm que ver com 
a idéia de fortificação (ou macessibiiidade >. Destas oito, sete têm que ver com a colheita 
da uva. Em Jeremias 6.9; 49.9 eObadías 5, é indicado que, quando Deus, em seu julgamen-
to, reúne a colheita de Israel, sua vinha, não serão deixadas nem respigas (veja Dt 24.21). 

Na maior parte das vezes, a expressão cidade "fortificada" (ou cercada) é utilizada 
como expressão de designação, indicando os locais die habitação maiores e mais 
importantes {cf. 2 Rs 17.9). Tais cidades eram muito importantes estrategicamente, desde 
que elas eram quase inatingíveis até o aperfeiçoamento das técnicas de sitiar uma cidade 
desenvolvidas pelos assírios (Jr 5.17). Este fato foi de significado especial para a conquista 
israelita {cf. Js 10.20, etc.). 

Desde que as cidades fortificadas eram tão fortes, era uma grande tentação para os 
israelitas depositar a confiança nelas em vez de. confiar cm Deus. Por isso, os profetas, a 
duras penas, tentam mostrar a loucura de tal confiança (Is 17.3; Lm 2.5; Os 10.13, 14, 
etc.). Somente Deus é a fortaleza da humanidade (cf. Sl '27.1; mcTôz). 

Bibliografia: DAHOOD, M., Ugaritic-Hebrew philology, Bíblia ei OricntaUa, xvn, 
Pontificai Biblical Institute, 1Ô65, p. 53. 

J.N.O. 

{bitstsãrôn). Veja o n.° 270c. 

p2p2 {baqbuq). Veja o n." 273a. 

iTp? (bfqiat). Veja o n.° 271c. 

271 DÇ>"2 (bãqci') rachar, dividir, quebrar, dissolver, rasgar. 

Termos Derivados 

271a íl?p2 {beqaD meio siclo. 

271b ~i?p3 (biq'á) vale, planície. 
271c JTp? <b"qia), ITp3 íbãkia') fissura, brecha. 

Esta raiz com seus derivados aparecem 73 vezes no AT. Os termos cognatos são 
encontrados em ugarítico ibqc), em árabe (faqa'a) e em etíope. A idéia básica parece ser 
"uma limpeza exaustiva de material recalcitrante" (GREENFELD, HUCA). Como resultado 
da limpeza, o conteúdo pode "romper" {cf. Is 58.8, etc.), mas fica claro que este significado 
é secundário e não principal como é o caso com raízes como (pãtsak), ou yns 
(pãrate). 

bãqa' é usada em cinco situações, sendo que todas expressam a força da ação de 
rompimento. Destas, somente a primeira vê tal ação como vinda de dentro, como no caso 
do eciodir de ovos Is 34.15; 59.5), do romper de odres de vinho (Js 9.4,13), da aurora que 
rasga os céus Is 58.8; cf. a Insc. de Mesha 1.15), etc. 

< * se^und uso expressa a ação de cortar, que ocorre na vida diária como no caso do 
aio de rachar lenha Gn 1:2 1 Sm 6.14) ou de quebrar pedras (Sl 141.7). 
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273 ppa (bãqaq) 

Ea : lerceiro lugar, a palavra é usada com referência ao fender-se da terra. Em todos 
|fs casos, exceto 1 Reis 1.40, onde este fender-se c atribuído ao barulho do júbilo por causa 
Aa«srxsação de Salomão, é visto como obra do Senhor (Km 16.31, etc.). Duas referências 
aqoÊsão de especial importância, visto que elas indicam que a terra se fenderá na volta 
Ò3 Senhor (Mq 1.4; Zc 14.4). A criação não poderá permanecer quando o Criador voltar 
esn sua glória. 

Em quarto lugar, bãqa' está associado com guerra e violência. É usado várias vezes 
para expressar a ação de tropas que invadem uma cidade, um acampamento ou um 
-rrntório (2 Rs 25.4; 2 Cr 21.17; Ez 30.16). Os resultados de tal conquista eram 
freqüentemente horríveis. Os cativos e as criancinhas eram muitas vezes atirados dos 
altos de maneira que eram "despedaçados" nas rochas abaixo (2 Rs 8.12; 2 Cr 25.12). As 
mulheres grávidas eram também "rasgadas" em muitos casos (2 Rs 15.16; Am 1.13, etc.). 

O último uso está associado com a produção da água e com o fato de que por trás 
disso está a criação. Estas atividades criadoras têm um paralelo direto com os atos 
redentores de Deus a favor de Israel. Aquele que antes abriu fontes e ribeiros (SI 74.15) 
também foi capaz de repeti-lo no deserto do Sinai (SI 78.13; Is 48.21). Aquele por cujo 
conhecimento os grandes abismos se romperam (Pv 3.20) (e outra vez nos dias de Noé [Gn 
7.11]) pôde novamente exercer o seu senhorio sobre as águas dividindo as águas do mar 
Vermelho a favor de seu povo (Êx 14.16; Is 63.12, etc.). Na epopéia acadiana da criação, 
é dito que Marduque dividiu o corpo de Tiamate, o Grande Abismo, como base da criação. 
É difícil concluir se existe alguma relação entre o material bíblico e o acadiano (cf. SI 
74.12-17; Is 51.9-11). De qualquer maneira, a criação de Deus é apresentada como ex 
nihilo e não como resultado de alguma batalha de deuses. Todavia, o peso destas 
passagens não está apenas no fato de que Deus possui tal poder terrível como o de partir 
rochas e dividir águas, etc., mas, na realidade, de que aquele que possui taL poder é capaz 
de redimir a criação perdida. A respeito disso a narrativa acadiana nada sabe. Veja a 
discussão em fhôm, n.° 2495a. 

beqa'. Meio sicío. Um siclo "dividido". Aparece somente em Gênesis 24.22 e Êxodo 38.26. 
Deve também ser entendido com base no peso dos escudos de ouro de Salomão (2 Cr 9.16), 
que, de acordo com 2 Reis 10.17, pesavam três minas cada (150 siclos, 300 becas). 

biq'â. Vale, planície. Originariamente uma fenda nas montanhas. Por isso a planície 
de Megido (Zc 12.11) é o mesmo vale que fica entre a cadeia do Carmelo no sul e os 
planaltos da Galiléia no norte, perto do passo de Megido através da cadeia do Carmelo. 
Como tal, a palavra deve ser distinguida de 'êmeq, que significa apenas "lugar baixo". Das 
20 ocorrências, 11 são usadas para designar lugares (conforme exemplo acima). Os casos 
restantes aparecem em paralelo com "montanhas", por cujo contraste, a totalidade da 
terra é indicada (cf. Is 40.4). 

J.N.O. 

27_ (bãqaq) ser exuberante (Os 10.1). 

27 ; áqaq) II, vazio. 
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274 {bãqar) 

Termo Derivado 

273a (baqbuq) frasco. 

274 *"Tj?3 (bãqar) buscar, investigar (somente no piei). 

Termos Derivados 

274a t"Jp3 (bãqãr) gado, rebanho, boi. 

274b "Ipl- (bôqêr) boiadairo. 

274c "HpZ (bõqer) manhã. 

274d 1T"lp3 (baqqãrâ) cuidado, preocupação 

274e *rnp3 (biqqõret) compensação. 

bãqar é encontrado sete vezes. Muito mais freqüentes são os seus sinônimos bãqash, 
"buscar", "assegurar", e dáraèh, "buscar", "estudar", "buscar (*.<?., orar a) uma divindade". 

bãqar pode ser proveniente do cognato árabe cujo sentido original era "cortar", 
"dividir" e, posteriormente, "discernir". O uso bíblico é intenso em contextos de adoração, 
e.g., "o examinar" da purificação ritual (Lv 13.36; cf. Lv 27.33), ou "investigar" no sentido 
de meditação, possivelmente auto-exame (SI 27.4; cf 2 Rs 16.15). Somente em Ezequiel, 
bãqar refere-se à busca de animais (Ez 34.11, 12). 

No aramaico, beqar, encontrado somente em Esdras, refere-se à "investigação", 
principalmente de registros. 

bãqãr. Gado, rebanho, boi. É improvável que bãqãr (180 ocorrências), muitas vezes 
usado no sentido coletivo, deva ser relacionado com bãqãr (veja o verbete anterior), 
"cortar", mais especificamente "arar". O termo é usado nas cartas de Mari, no fenício, no 
aramaico e no árabe. Embora bãqãr refira-se ao uso de animais de carga como bois, o 
termo é usado para se referir ao gado doméstico, inclusive touros, vacas, novilhas e 
bezerros, bãqãr distingue-se de "ovelhas, rebanho" (tsõ'n), que denota o gado miúdo tal 
como ovinos e caprinos. tsõ'n e bãqãr com freqüência referem-se aos rebanhos 
domesticados em geral. b'hêmâ também se refere ao gado em geral, com inclusão de 
ovinos e caprinos. 

Para os povos do antigo Oriente Médio, até mesmo os hebreus, o gado era uma 
riqueza. De fato, para os patriarcas seminômades, a riqueza era medida pelo gado. Hamor 
e Siquém, habitantes das colinas, possuíam gado (Gn 34.28) como também os patriarcas 
tais como Abraão, que também era rico em gado (Gn 13.2-7). Os filisteus tinham inveja 
de Isaque por causa de seu gado (Gn 26.12-14). A parábola de Natà descrevia o rico como 
alguém que possuía bãqãr (2 Sm 12.2; cf. Ec 2.7). Rebanhos de gado eram uma 
recompensa na guerra (Nm 31.33; 1 Sm 27.9). Pelo menos nos tempos patriarcais, dava-se 
gado na ocasião do estabelecimento de uma aliança (Gn 21.27-31). bãqãr devia ser 
restaurado cinco vezes quando roubado (Êx 22.1). A fertilidade no gado era evidentemente 
importante, por isso os deuses cananeus, adorados como aqueles que traziam fertilidade, 
eram urna tentação para os hebreus. Contudo as Escrituras insistem em afirmar que o 
aumento do gado deve-se a bênção do Senhor (Gn 24.35; Jó 42.12). 
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276 (bãqash) 

l í a çüa lidade de riqueza, bãqãr podia ser dado como presente (Gn 21.27). Num gesto 
«fegEBerosidade, Abraão preparou um novilho para o mensageiro angelical (Gn 18.7). José 
b i B D pão por gado (Gn 47.17). Davi tinha rebanhos reais (1 Cr 27.19). bàqãr era 
^ j n r t a i i t e na mordomia. Um dízimo do rebanho (bciqãr) era consagrado ao Senhor (Lv 
17 32 Sa3 interessantes os dados registrados em Números 7.12 e ss. Para Israel o dízi mo 
dfâcimente podia ser algo exclusivamente particular, a respeito do qual a comunidade 

Minha informações. O avívamento na época de Ezequias trouxe um senso de mordomia 
ea.- ofertas voluntárias em bãqãr (2 Cr 31.6). 

A existência de uma família dependia normalmente de seu gado ovino e bovino. Por 
•SE-O F :raó sentiu-se seguro em deixar Israel ir, se eles deixassem seus rebanhos para trás 
CÈx 10 24). Como parte da casa, o gado participou do arrependimento em Nínive (Jn 3.7) 
e os servos que deles cuidavam são mencionados depois dos animais (Gn 12.16; 26.14). 

bãqãr era oferecido em sacrifício pelos não-israelitas, como é o caso de Balaque (Nm 
22.40!'. bãqãr é designado por Deus como especialmente apropriado para sacrifícios, sem 
dúvida por causa do princípio de que a vida da carne está no sangue (Lv 17.11), mas 
talvez também porque bãqãr representa uma posse especial de um homem. Geralmente 
as ofertas deviam ser feitas com gado tirado do rebanho (bãqãr) ou do gado miúdo (Lv 1.2; 
cf. Nm 15), e, na sua maioria, os animais deviam ser machos, ainda que nem sempre (1 
Sm 16.2). As vezes, como em dedicações, tanto um novilho do rebanho (bãqãr) quanto um 
carneiro do rebanho miúdo eram exigidos (Êx 29.1; Lv 16.3). Ofertas queimadas para 
votos e ofertas voluntárias (Lv 22.17-19) e também ofertas pelo pecado (Lv 4.3) exigiam 
um animal macho. A grande quantidade de sacrifícios de bãqãr feitos por Salomão na 
ocasião da dedicação do Templo é uma amostra tanto de sua riqueza como de sua piedade 
1 Rs 8.5, 63). A maior parte de tais ofertas era comida pelos adoradores. O grande 

número de sacrifícios era proporcional à multidão de pessoas. 
Os bãqãr eram usados como animais de trabalho pelos fazendeiros fixos (1 Sm 11.5; 

1 Rs 19.19; Jó 1.14) e como fonte de carne e coalhada (Dt 32.14; Is 22.13) em todas as 
economias da Palestina desde o fim da Idade da Pedra (BODENHEIMER, F. S., Animal and 
man in Bible lands, 1960, p. 36s.). Sendo animais limpos (Dt 14.4), eram usados como 
alimento em ocasiões especiais {Gn 18.7; 1 Rs 1.9) na corte real (1 Rs 4.23(5.31) e, de modo 
geral, como alimento vital (J1 1.18). É interessante o fato de que o g^ado de porte maior 
era evidentemente mais comum na antiga Palestina do que agora. O gado bovino exige 
mais pastagem e comida do que o ovino. 

Deve-se notar, o que está de acordo com a teologia da ecologia, o cuidado de Deus 
pelos animais. O livro de Jonas cita a bondade de Deus não só para com os seres humanos 
mas também para com os rebanhos (Jn 4.11). bãqãr e os rebanhos de gado miúdo 
participaram do jejum proclamado pelo rei (Jn 3.7). A era vindoura de felicidade é descrita 
como um tempo quando haverá mudança também nos hábitos dos animais, pois "o leão 
comerá palha como um boi" (bãqãr, Is 11.7: cf. 65.25). 

bòqer . Manhã, aurora. Ligado à raiz bãqar, bõqer <c. de 200 vezes) denota o irromper 
da luz matinal e, por conseguinte, da aurora, ou seja, da manhã. Este substantivo é 
peculiar ao hebraico ainda que a raiz não o seja. 

Termo freqüente nas partes narrativas do AT, bõqer denota um indicador de tempo 
como no caso da expressão "levantou-se, pois, Josué, de madrugada (manhã)" (Js 3.1). 

.. 3 - : ap irece junto com tarde Cereb), pode-se referir a um dia completo (Gn 1.5); 
nas frases "desde 3 tarde até pela manhã" designa o período noturno (Lv 24.3), e na 
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276 (bãqash) 

expressão "desde a manha até a (.arde AKA — AO por do SOL)" (Êx 18.13), reíere-se ao 
período diurno, As vezes bôqer refere-se ao "amanha". 

Na poesia, bôqer ê mais frequen^emente mencionado do que tarde ('ereb). A voz do 
adorador será ouvida pela manhã, na oração (SI 59.16[17}) ou na petição (SI 88.13[ 141). 
Os justos estão atentos a Deu= cie manhã pela oração e pelas ofertas tSl 5.3[4{); em 
contraste, os ímpios também estão em atividade em seus jilanoí perversos (Mq 2.1; cf. Is 
5.11). 

bòqer pode denotar -'cedo" ou "imediatamente" como no caso de "Deus a ajudará bem 
cedo" — ARA - Lidesde a antemanhã", SI 46.5 [SI; cf. SI 90.14; 101.8), ele. Contudo, o 
argumento não pode ser provado.. Por outro lado. em algumas d estai passagens, hãqer 
pode ter um sentido latente de "tempo adequado de salvação", 

baqqãrâ, Cuidado, preocupação. Forma verbal empregada para comparar o cuidado 
de Deus em sua busca por sen rebanho como faz um pastor (Ez 34.12). 

biqqõret. Compensação, açoitea Se a palavra puder Eer analisa cia a partir da raiz 
acadiana bo.qõ.ru, em ven de báqar, refere-se à compensação paga em um caso que envolve 
tuü homem ou um noivo, ainda que com uma moça solteira e escrava (Lv 19,20; Á única 
ocorrência do termo • veja NOTH, M.h Leviticus). 

Bibliografia; DELEKAT, L., Zum hebrãischen Wórterbuch, VT, 14:7-66. - TDOT, v. 
2. p. 209-2». 

E.A.M. 

27fí (bãqo.sh) buscar, exigir, desejar is o mente no piei e no pual.i. 

Termo Derivado 

276a inCj^j (bagqãshâ) petição. 

Esta raiz denota basicamente a busca entusiasmada de alguém por algo ou alguma 
pessoa que existe ou acredita-se existir. Á intenção é que o objeto seja encontrado 
[mãtsã') ou adquirido (Êx 4,19), O objeto desta questão pode ser especificado ou 
entendido, de modo concreto ou abstrato. O sentido e$i>ecjfico de bãqash é determinado 
por seu objeto em um certo contexto. Ao contrário de dãrask (q.u.\ seu sinônimo mais 
próximo, bãqash raramente tem uso cognitivo (veja. porem, Jz 6.29). Outras palavras 
paralelas (sinônimas) são rãdap, "buscar", shã'al, "perguntar", pãqctd, "visitar1', bãhar7 

''escolher" etc. Cf o ugaritico bqt, UT, 19: n.'J 5Ó5, e o feníeio bqsh, KAI, p. 5, 
Ü primeiro tema teológico significativo de bãqash está enraizado no conceito expresso 

em Deuteronômio4.29 (cf Dt 6.6; Mt 22,37; dãra.sh}, onde Deus obriga seu povo a amá-lo 
e a servi-lo como o primeiro principio de suas vidas. Faraó foi incapaz (ou relutante) da 
ver o relacionamento entre o pedido de Moisés (de Arão) e o fato de que as condições do 
pedido haviam sido divinamente estipuladas [Èx 10.11). Assim, ele estava disposto a 
deixar os homens irem "adorar" o Deus deles, mas considerou u restante do pedido deles 
um artifício injustificado para escapar da escravidão. As alianças de Deus, porém, exigem 
que .seu p* vo o busque onde e conforme Deus estipula ÍÉx 33.7; cf Is 1.12), Tal "busca" 
encontra seu objeto final no Senhor (SI 24,6; Sf 1.6) e, de modo imediato, em suas 
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P ™ ™ * * da aliança (Am 8.12; SI 34.14 LI5])t promessas (Ex 7.26) e exigências (Sf2:3; Mq 
r - h 15:0 ' !u e 0 3 falsoft profetas dirigiam o s "que buscam' para lonfre de Deus (Lv 19.31), 
priv^sü-os da verdadeira vida, eles receberiam a pena capital (Dt 13.1G[11J* 5) 
l ane i entregou-se finalmente a tais líderes falsas; contudo, foi repetidamente desafiado 
I buscar a Deus de todo o coração (Jr 23.13; 50.4; Dt 30.1-10), A busca de Deu« 

dissimulada de tais profetas (Ez 7.25: Os 5.6), o conselho íEz 7.26) e a palavra (Am 8..12) 
deles eram em vão, visto que não o procuraram com mãos puras (SI 77.213} ngr) nem de 
nraçõfe puros (SI 24.6). De acordo com a sua graça. Deus buscou o seu povo no exílio 
JUÍZO) ( lembrando-os da antiga promessa (Is 45.9) e despertando-os para um 
arrependimento c restauração (Is 51.1; 65.1}. O NT confirma o sentido mais pleno do 
interior (Rm 9.30; 10.20), quando ele não só apareceu inesperadamente (ou 
repentinamente) em seu templo (Ml 3.1; Ja 2.13 e sa.; Hb 12.22-24; 9.1-28), mas também 
ressuscito o os gentios para uma vida verdadeira (Zc 8.21, 22; Jr 31.31 e ss). [Alguns 
também sustentam que estes cumprimentos espirituais das promessas do AT serão 
também alcançado.-? pelos cumprimentos literais com respeito a Israel (Rm 11.2ti). R.L H.J 

E digno de nota que Moisés, que fugiu do Egito para escapar daqueles que estavam 
"justamente" buscando mata-lo íÊx 3.15; 4.19), foi confrontado por Deus, que procurava 
pela vida de Moisés (Ex 4.24). Assim, a desobediência da aliança (Moisés não tinha 
ciromcidado seu filho) merecia pena de morteT e o ensino também é (provavelmente) que 
excluir os filhos de alguém da aliança eqüivale; a um assassinato (cf. fln 9 5) A idéia de 
Deus "buscando" iexigindo) a vida de alguém por causa da violação da aliança aplica-se 
tanto as alianças que Deus faz com o homem (e.g, aliança da criação da vida, Gn 9.5; a 
aliança mosaica, Ez 3.18,20) como ãs alianças sancionadas por Deus (1 Sm 20.16; 2 Sm 

baqtiãshà. Petição, pedido. Este substantivo, formado com base em um infinitivo pael 
(aramaicoj, é um termo técnico (freqüentemente paralelo ao seu sinônimo shf,êlâ) que 
denota uma petição ou um pedido de um vassalo a um rei, para que conceda um desejo 
específico, O termo ocorre sete vezes 

Bibliografia: SELLEHS, O- R., Seekiti^ good in the Old Testament JBR 21-234-7 — 
TDOT, v . 2, p. 229-41 — TTIAT, v . 1, p. 333-35. 

L.J.C. 

277 (ban I, filho. 

Substantivo comum no aramaico com o sentido dc "filho" (Ed 5.1; Dn 3.25: etc.). O 
teimoj ocorre apenas três vezes sem problemas no hebraico do AT, sendo que a palavra 
mais comum é bèrt (q.u.). Trés das ocorrências estão em um único versículo, Provérbios 
n 2, que forma a introdução à instrução de Lemuel. Típico de tal literatura, a instrução 

dirigida da parte de um pai para seu filho (cf Pv 1,8; 2.1, etc.). 
A .i-orrência filial é muito mais problemática. K encontrada em Salmos 2.12: "Beijai 

o filho para que nao se ire". Isso tem sido entendido como uma referência a Cristo, desde 
os pri mordi as cristãos. Todavia; com exceção do siríaeo, nenhuma das antigas versões 
contêm a leitura LXX; "aceita correção"). Mesmo assim há pouca concordância entre 
as vers5e= com base em como reconstruir um texto hebraico, nem existem formas 
variant vindas de Qumran. 

Em segundo lugar, tem sido argumentado que desde que bên aparece no versículo 
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278 tÇn (bãrá') 

7, bar, no versículo 12, deve ser uma forma corrompida. Isso pressupõe, porém, que bên 
e bar nunca foram termos contemporâneos, sendo um deles usado sempre em época 
diferente do outro. Trata-se de muita pressuposição em vista de tanta incerteza com 
respeito ao nosso conhecimento da disseminação e do uso do aramaico. 

A interpretação permanece problemática; no entanto, ato que alguma prova textual 
sólida venha à luz, qualquer emenda é um expediente nada garantido. Caso se aceite a 
interpretação, a ação provavelmente em jogo é o beijar dos pés do filho, um ato de 
honraria bem comprovado em fontes babilônicas e egípcias. 

Bibliografia: BARNES, W. E., The Psalms, v. 1., In: Westminste• Commentari.es, ed. 
W. Lock e D. C. Simpson, Londres, Methuen, 1931, p. 11 e s . — BERTHOLET. A., Eine 
Crux Interpretum, ZAW, 28:58-9 (cf. também p. 193). — BRJGGS, C. A., Psalms, v. 1., In: 
ICC, p. 23f. — DAIIOOD, M., Psalms, 1-50., In: AB, p. 13f. — TDNT, v. 8, p. 340-62. — TDOT, 
v. 2, p. 308-12. 

J.N.O. 

13 (bar) II, III. Veja o n.° 288a, b. 

-12 (bõr) I, II. Veja os n.OH 288c, d. 

- f t (bar) Veja o n.° 288f. 

278 (bãrã') /, criar, fazer, Criador (qal); escolher, cortar, despachar (piei); 
ser criado, ser feito (nifal). 

Termo Derivado 

278a - í T f ô - ( b c r i 'â) co isa nova. 

A raiz bãrã' tem o sentido básico de "criar". E diferente de yãtsar, "modelar", pois 
este enfatiza principalmente o ato de dar forma a um objeto enquanto bãra' enfatiza o 
início do objeto. 

A questão do significado da raiz bãrã' é complicada pelo fato do sentido que o piei 
tem de "cortar" (Js 17.15,18; Ez 23.47). Este sentido também pode ser obtido no uso da 
palavra em Ezequiel 21.19(241 (onde não há necessidade de que o termo tenha a conotação 
de esculpir um marco indicador, pois pode significar apenas o ato de cortar um ramo ou 
um arbusto como marco indicador). Se este sentido está de acordo com a forma concreta 
do qal, a palavra pode significar "formar", "modelar", no sentido de esculpir ou cortar. 
Todavia, é possível que a forma do piei possa representar uma raiz inteiramente 
diferente. O KB (2. ed.) pressupõe uma segunda raiz usada no sentido do piei, "cortar'. O 
THOT (in loc.) segue o KB afirmando que há uma raiz com o sentido básico de "separar", 
"dividir". Isto explicaria os usos do piei, mas, como freqüentemente é o caso, não é decisivo 
para explicar a nuança do sentido "criar" no qal. E, visto que a palavra é usada neste 
sentido tão distinto no qal. é melhor considerar o sentido da raiz apenas com base no uso 
dela. 

A palavra é usada no qal somente com referência à atividade de Deus, sendo, 
portanto, termo puramente teológico. Este uso distinto da palavra é especialmente 
apropriado ao conceito de criação por meio do fiat divino. 

A raiz bãrã' denota o conceito de "iniciar alguma coisa nova" em um certo número 
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de passagens. Em Isaías 41.20, a raiz é usada com respeito às mudanças que se darão na 
Restauração, quando Deus tornar efetivo aquilo que é novo e diferente. E usada com 
respeito à criação de coisas novas (hãdãshôt) em Isaías 48.6, 7 e à criação de novos céus 
e nova terra (Is 65.17). Maravilhas nunca antes vistas são descritas por esta palavra (Êx 
34.10). Jeremias utiliza o termo, referindo-se a uma mudança fundamental que ocorrerá 
na ordem natural (Jr 31.22). O salmista orou para que Deus criasse nele um coração puro 
(Sl 51.10(12]) e acrescentou a isto a petição de que Deus pusesse nele um novo espírito 
(veja também Nm 16.30; Is 4.5; 65.18). 

A palavra também possui o sentido de "trazer à existência" em várias passagens (Is 
43.1; Ez 21.30(35); 28.13,15). 

Não é surpreendente que esta palavra, com sua ênfase distintiva, seja usada de modo 
mais freqüente para descrever a criação do universo e dos fenômenos naturais (Gn 1.1. 
21, 27; 2.3; etc.). Os usos do termo neste sentido apresentam uma teologia bem definida. 
A magnitude do poder de Deus é exemplificada na criação. Isto tem implicações para os 
fracos (Is 40.26; cf. w . 27-31) e para o desenrolar dos propósitos de Deus na história (Is 
42.5; 45.12). A criação mostra a majestade (Am 4.13), a ordem (Is 45.18) e a soberania (Sl 
89.12113]) de Deus. Antropologicamente, a criação do homem é um apelo pela unidade em 
Malaquias 2.10. O homem é visto como criado em vão em Salmos 89.47. 

O THAT argumenta que esta palavra é usada somente no documento "P" e em 
literatura posterior. Naturalmente, este ponto de vista só pode ser sustentado se os 
documentos forem divididos e datados posteriormente. 

A limitação deste mundo com respeito à atividade divina indica que o campo 
semântico delineado pela raiz ultrapassa a esfera da capacidade humana. Visto que a 
palavra nunca ocorre com o objeto de material e visto que a ênfase principal da palavra 
recai sobre a novidade do objeto criado, o termo empresta-se bem ao conceito de criação 
ex nihilo, embora tal conceito não seja necessariamente inerente ao sentido da palavra. 

b"ri 'â. Algo novo. A palavra denota algo novo ou extraordinário (Nm 16.30). Reflete, 
portanto, um sentido básico da raiz bãrâ' (Êx 34.10; Is 48.6; Jr 31.22). 

Bibliografia: ANDERSON, Bernhard W., The earth is the I.ord's, Interp, 9:3-20. — 
ARBEZ, Edward P. & WEISENGOFF, John P., Exeget.ical notes on Genesis 1:1-2, CBQ, 
10:140-50. — HANSON, Howard E., Num. XVI 30 and the meaning of bara\ VT, 22:353-9. 
— KNIGHT, Harold, The Old Testament conception of miracle, SJT, 5:355-61. — LANE, 
William R., The iniciation of creation, VT, 13:63-73. — STUHMUELLER, Carroll, The 
theology of creation in Second Isaias, CBQ, 21:429-67. — UNGER, Merril F., The Old 
Testament revelation of the creation of angels and the earth, BS, 114:206-12. — TDNT, v. 
3, p. 1005-28. — TDOT, v. 2, p. 242-8. — T/MT, v. 1. p. 336-8. 

T.E.M. 

279 ÍOS (bãrâ') II, ser gordo. 

Termo Derivado 

279a ífc^lll (bãri ' ) gordo, mais gordo, alimentado, cevado, firme, farto, 

abundante. 
Esta palavra ocorre com seu sentido básico "gordo" em Juizes 3.17. Embora sempre 
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retenha este sentido original, adquire diversas nuanças. E usada para descrever seres 
humanos saudáveis (Dn 1.15), animais bem nutridos (Gn 41.2) e espigas cheias (Gn 41.5). 
É usada com respeito à melhor porção de comidas apetitosas (Ez 34.3) e também apóia 
o sentido secundário de prosperidade (Sl 73.4; Hc 1.16). 

T.E.M. 

DH313 (barburím). Veja o n.° 288g. 

280 "TIS Cbãrad) cair granizo. Provavelmente um verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

280a ~7'r (bãrãd) chuva de pedras, saraiva. 

Termos Derivados 

280b T13 (bãrõd) maculado, marcado. 

bãrad é usado como verbo no qal uma vez {Is 32.19). 

bãrãd. Chuva de pedras, saraiva. Ocorre 29 vezes, dentre as quais 22 estão 
relacionadas com a sexta praga do Egito (Êx 9.18-33; Sl 18.13, 14; etc.). Em outros 
lugares, o termo é usado de modo figurado para descrever uma força destruidora, 
especialmente a que vem sobre o Israel desobediente (Is 28.2), ou é utilizado literalmente 
como uma manifestação do poder e da glória de Deus (Sl 148.8). 

J.N.O. 

281 rnn (bãrâ)I, comer. 

Termos Derivados 

281a n ^ a (biryâ) comida (2 Sm 13.5, 7, 10; Ez 34.20). 

281b n n a (bãrut) comida (Sl 69.22). 

282 (brh) II. Aceita como raiz de: 

282a n n a (berit) aliança; entre nações: tratado, aliança de amizade; entre 
indivíduos: acordo ou trato; em uma obrigação entre um monarca e seus 
subordinados: uma constituição; entre Deus e o homem: uma aliança 
acompanhada de sinais, sacrifícios e um juramento solene que selava o pacto com 
promessas de bênção para quem guardasse a aliança e de maldição para quem a 
quebrasse. 
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A etimologia da palavra é incerta. Pode estar relacionada com a palavra acadiana 
burra, que significa "estabelecer uma situação legal por meio de um testemunho 
acompanhado de juramento" {CAI), baru, p. 125); alguns, porém (O. LORETZ, VT, 16:239-
41), relacionam o termo com a palavra acadiana birtu, "grilhão", que é um derivado da 
palavra que tem o sentido de "entre" (preposição). L. Kõhler sustenta que a palavra está 
relacionada com a raiz brh, que tem relação com a comida e a porção envolvida na 
refeição da aliança (JSS, 1:4-7). A raiz não é usada em parte alguma como verbo no AT, 
como também nenhum derivado desta raiz; todavia, a ação que envolve o estabelecimento 
de uma aliança emprega a expressão "cortar ( fazer— ARA) uma aliança" (Gn 15.18, etc.), 
isto é, fazer um sacrifício de sangue como parte do ritual da aliança. Kõhler teria assim 
o animal comido na refeição da aliança. 

A aliança como tratado ou acordo entre nações ou indivíduos deve ser entendida com 
base no fato de as partes serem equivalentes ou ser uma delas superior a outra. Em 
Gênesis 14.13, Abraão e os amorreus eram partes equivalentes em um tratado, mas não 
é o caso de Israel (sob o comando de Josué) e dos gibeonitas (Js 9). Aqui o aspecto do 
juramento da aliança sc mostra de suma importância. Apesar de os vassalos gibeonitas 
estarem sujeitos a uma maldição por haverem mentido (9.22, 23), Josué e Israel ainda 
estavam obrigados a prover proteção para eles. Muito depois, quando Saul fracassou em 
cumprir estas obrigações dos juramentos da aliança, sua família sofreu punição (2 Sm 21). 

Era prática comum levantar uma coluna de pedra em sinal de que um tratado tinha 
sido estabelecido entre duas casas ou nações (cf. Jacó e Labão, Gn 31.44-47). Em ambos 
os lados é feito um apelo à divindade como testemunha, demonstrando que a aliança é 
inalterável. Além disso, como no caso do Sinai, Jacó e Labão ofereceram um sacrifício na 
montanha e tomaram juntos uma refeição (Gn 31.54, 55). Eram usados outros sinais que 
selavam tal acordo, tal como um casamento entre duas casas reais (1 Rs 9.16). Todavia, 
a melhor maneira de estabelecer uma aliança veio a ser o documento escrito em que as 
palavras da aliança, seus termos na forma de promessas e condições, eram lidas, 
testemunhadas, assinadas e seladas. Tais documentos existem cm grande quantidade (cf. 
HlLLERS, D. R., Covenant: the history of a Biblical idea, Baltimore, 1969). Behm conclui: 
"Não há garantia mais firme de segurança legal, paz ou lealdade pessoal do que a aliança" 
(TDNT, v. 2, p. 115; cf. Am 1.9). 

Deixando de lado os vínculos de sangue, a aliança era o meio pelo qual o povo do 
mundo antigo formava relacionamentos mútuos mais amplos (MCCARTHY, D. J., Treaty 
and covenant, Roma, 1963, p. 1975). Os registros do relacionamento entre Davi e Jônatas 
são a única menção inequívoca de um pacto entre dois indivíduos no AT (1 Sm 18.3; 20.8; 
23.18). Fala-se como que de uma "aliança do SENHOR" porque o Senhor testemunhou a 
transação e protegeu a ordem legal. 

Na monarquia de Israel a aliança entre o povo e o rei propiciava um tipo de 
monarquia constitucional limitada que era singular no mundo daquela época (2 Sm 3.21; 
5.3; 1 Cr 11.3). 

Todo este procedimento pactuai provê o contexto cultural em que o relacionamento 
de Deus com o seu povo é formulado. Estudas modernos sobre o significado e a forma da 
"aliança"' na teologia bíblica têm sido profundos desde o aparecimento da obra de George 
Mendenhall, Lau and covenant in Israel and the Ancient Near East (Pittsburgh, 1955; 
veja também BA. 17:27-46, 49-76 e MCCARTIIY, Old Testament covenant: a sicrvey of 
current opinwns, Richmond, 1972). McCarthy inclui uma bibliografia excelente sobre os 
estudos relativos à aliança, pp. 90-108. Sobre uma perspectiva teológica evangélica do 
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assunto baseada nas fontes, veja as obras intituladas Treaty of lhe. great king (Grand 
Rapids, 1963) e By oath consigned (Grand Rapids, 1967), de M. G. Kline. Kline mostra 
que o tratado de suserania encontrado no antigo Oriente Próximo é a chave para a 
compreensão da forma de aliança de Deus com o antigo Israel. Ele sustenta que os Dez 
Mandamentos, todo o livro de Deuteronômio e textos como Josué 24 estão todos baseados 
em um modelo de aliança que contém: 1) um preâmbulo no qual o suserano é identificado; 
2) um prólogo histórico que descreve a relação anterior entre as partes; 3) as condições 
e as exigências do suserano; 4) juramento de lealdade acompanhado de maldições e 
bênçãos, isto é, a ratificação da aliança; 5) testemunhas e direcionamento para que se 
cumpra o acordo (veja treaty of the great king, p. 14, 28). Acrescentada às condições, pode 
haver uma cláusula em prol da preservação e da releitura regular da aliança. 

A idéia de que não existia aliança entre Deus e o homem nos estágios iniciais da 
história israelita, conforme apresentada em Gênesis e Êxodo, não pode mais ser levada 
a sério. O ponto de vista de que Iavé era uma divindade tribal no antigo Israel, ligado ao 
seu povo por vínculos naturais e não éticos, como exige uma aliança, também é um ponto 
de vista que está declinando. 

D. tj. McCarthy alerta que o conceito de aliança do AT apresenta uma tradição 
complexa e muito rica e que a aliança não é em primeiro plano legalista ou moralista, mas 
sim cultuai, isto é, vinculada à prática religiosa. Ele vê outras analogias além da forma 
do tratado como importantes, especialmente a analogia da família — o relacionamento 
entre pai e filho na Aliança Davídica (2 Sm 7) e o relacionamento entre marido e mulher 
em Oséias. A teologia da aliança que coloca toda a revelação bíblica na estrutura da 
aliança tem agora o apoio de especialistas do AT como W. Eichrodt, que toma o conceito 
de aliança o tema central e unificador do AT (Theology of the Old Testament, Londres, 
1967, cf. também PAYNE, J. Barton, The Theology of the Older Testament). Eichrodt acha 
que o conceito de aliança prova que a religião de Israel era histórica, isto ó, não a 
imaginação das gerações posteriores. Isto também deu a Israel grande segurança em um 
Deus bondoso em uma época em que as divindades eram consideradas originadoras 
arbitrárias do mal. Alguns eruditos sustentam que a b"rit era algumas vezes parcial, 
sendo uma promessa incondicional por uma das partes. Este ponto de vista é contrariado 
por Eichrodt e Kline, embora seja defendido por J. Begrich (ZAW, 60: 1-11) e Murray (The 
covenant ofgrace, Londres, 1954). Kline defende que todas as alianças divino-humanas 
no AT acarretam em um compromisso de obediência sancionado e selado. A lei e os 
aspectos da promessa da aliança de Deus com o seu povo não se violam mutuamente. 
Deuteronômio 29.13, 14 mostra que a Aliança Sinaítica era uma extensão da Aliança 
Abraâmica, sendo que ambas são chamadas aqui de "al iança com juramento". A renovação 
do Sinai apenas enfatizou a responsabilidade humana onde a Aliança Abraâmica 
enfatizava a promessa de Deus. Muitos concordam com Hillers (Covenant, p. 129-31) em 
que a tradição da aliança (tratado) aparece nos escritos dos profetas no modelo conhecido 
como litígio (rlb). Os profetas indiciam o povo como os que quebraram a aliança, às vezes 
relacionando isto com o modelo de aliança, chamando os céus e a terra por testemunhas 
cf. Is 1.2. 3.10-20; Jr 2.4-12; Mq 6.1-8; Sl 50). 

A Aliança Sacerdotal de Números 25.12, 13, a Aliança Davídica de 2 Samuel 7 e a 
Nova Aliança de Jeremias 31.31 são todas aspectos administrativos da mesma aliança, 
a Aliança da Graça Deus. Esta aliança atinge o seu clímax na encarnação, quando 
Cristo, representando seu povo, cumpriu todas as exigências da aliança e suportou a 
maldição que o povo merecia por tê-la quebrado (cf. FENS1IAM, F. C. Aliança, promessa e 
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expectativa na Bíblia, Theologische Zeitschrift, 23:305-22). 
Bibliografia: ALBRIGHT, W. F., The Hebrew expression for making a covenant in 

pre-Israelite documents, BASOR, 121:21-2. — BEGRICH. J., Berith. Ein Beitrag zur 
Erfassung einer alt. Denkform, ZAW, 60:1-11. — BRAULIK, Georg, Die Ausdrücke fiir 
"Gesetz" im Buch Deuteronomium, Bib, 51:39-66. — BROWN, P. E., The basis of hope, 
Interp, 9:35-40. — BUIS, Pierre, Les formulaires cPaliance, VT, 16:396-411. — CAMPBELL, 
K. M., Rahab's covenant, \RT, 22:243-4. — DELCOR. M., Les attaches literaires, 1'origine 
et la signification de 1'expression biblique "pendre a temoin le ciei et la terre", VT, 16:8-
25. — COPPENS, J., La nouvelle alliance en Jer 31. 31-34, CBQ, 25:12-21. — ELCHRODT, 
Walther, Covenant and law, Interp, 20:302-21. — FENSHAM, F. Charles, Clauses of 
protection in Hitite vassal-treaties and the Old Testament, VT, 13:133-43. — . The 
covenant as giving expression to the relationship between Old and New Testament, 

Tyrrdale Bulletin, 22:82-94. — , Did a treaty between the Israelãtes and the Kenites 
exist?, BASOR, 175:51-4. — The treaty between Israel and lhe Gibeonites, BA, 27:96-
100. — , The treaty between the Israelites and the Tyrians, Supp \rT, 17:70-87. — 
FREEDMAN, David Noel, Divine commitment and human obligation, Interp, 18:419-31. — 
FRANKANA, R., The vassal-treaties of exarhaddon and the dating of Deuteronomv, OTS, 
14:122-54. — GERSTENBERGER, Erhard, Covenant and commandment, JBL, 84:38-51. 
HIIJ.ERS, Delbert R., A note on some treaty teminology in the Old Testament, BASOR, 
176:46-47. — KEVAN, E. F., The covenants and the interpretation of the Old Testament, 
EQ, 26:19-28. — KLTCHEN, K. A. The Bible in its world, Paternoster, 1977, esp. The 
covenant at Sinai and in Moab, p. 79-85. — KLINE, Meredith G., Dynastic covenant, WJT, 
23:1-15. KÜTSCH, Ernest, Gesets und Gnade, ZAW, 79:18-35. — L'HÜUR, Jean, L*Alliance 
de Sichem, RB, 69:5-36, 161-84, 350-68. — LANG, G. H., God*s covenants are conditional, 
EQ, 30:86-97. — LLMCOLN, C. F., The development of the covenant theory, BS, 100:134-63. 

— , The Biblical covenants, BS, 100:309-23, 442-9, 565-73. — MCCARTHY, Dennis J., 
Berit and covenant in the Deuteronomistic history, Supp VT, 23:65-85. — __ Covenant 
in the Old Testament: the present state of inquiry, CBQ, 27:217-40. — , Hosea XII 2: 
covenant by oil, 14: 214-21. — , Three covenants in Genesis, CBQ, 26: 179-89. — 
MENDENHALL, G. E., Covenant forms in Israelite tradition, BA, 17:50-76. — MlTCHELL, 
John J., Abram's understanding of the Lord's covenant, WTJ, 32:24-48. — MÜILENBURG, 
James, The form and structure of the covenantal formulations, \T, 9:374-67. — RAND, 
James Freeman, Old Testament feliowship with God, BS, 108:227-36, 323-33; 109: 47-54, 
151-63, 226-38. — ROB1NSON, T. H. , "Covenant" in the O. T., Exp T, 53:298-99. — 
ROGERS, Cleon L. Jr., The covenant with Abraham and its historical setting, BS, 127:241-
56. — ROWLEY, H. H., Moses and the Decalogue, BJRL, 34:81-118. — SlLVTNG, Helen, The 
state contract in the Old Testament, JR, 24:17-32. — THETL, Wilfried, Sefer berit, VT, 
20:214-29. — THOMPSON, J. A., The significance of the Ancient Near Eastern treaty 
pattern, Tyndale Tlouse Bulletin, 13:1-6. — TSEVAT, M., The neo-Assyrian and neo-
Babylonian vassal oaths and the Prophet Ezekiel, JBL, 78:199-204. — TUCKER, Gene M., 
Covenant forms and contract forms, VT, 15:487-503. — VAN DER PLOEG, J., Studies in 
Hebrew law, CBQ, 12:248-59. — WEINFEELD. M.f Covenant terminology in the Ancient 

Near East and its influence on the West, JAOS, 93:190-99. — , The covenant of grant 
in the Old Testament and in the Ancient Near East, JAOS, 90: 184-203. — Traces 
of Assyrian treaty formulae in Deuteronomy, Bib, 56:417-27. — WHITELEY, C. F., 
Covenant and commandment ín Israel, JNES, 22: 37-48. — WLDENGREN, George, I<ang and 
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covenant, JSS, 2:1-32. — TDNT, v. 2, 106-24, 126-9. — roor v. 2, p. 253-78. — THÁT, V. 1, 
p. 339-52. 

E.B.S. 

tfha (b"rôsk). Veja o n.° 289a. 

nri2 (bãrüO. Veja o n.° 281b. 

283 P 3 (6r2). Aceita como raiz de: 

283a ^ n n (barzel) ferro. 
Palavra emprestada do sumério BAR.ZIL via o termo acadiano parzillum ou 

possivelmente do hitita. O uso do ferro terrestre (em oposição ao ferro de meteoritos, que 
tem uma quantidade de níquel diferente) no terceiro e quinto milênio a.C. foi agora 
comprovado. Por isso o ferro aparece legitimamente em Gênesis 4.22. O amplo uso do 
ferro, na Idade do Ferro Antiga, na Palestina, coincidiu evidentemente com a vinda dos 
filisteus por volta de 1200 a.C. Os sucessos militares dos filisteus sem dúvida ocorreram 
em parte devido ao "monopólio filisteu do ferro" (ALBRIGHT, W. F., Archaeology of 
Palesti.ruPenguin, 1960, p. 110). Isso aparentemente se devia ao uso que faziam do ferro 
temperado, segredo militar que ocultavam dos hebreus (1 Sm 13.19). Em 20 das 75 
ocorrências de ferro, o termo é usado em sentido figurado, normalmente no construto com 
outros substantivos para denotar tribulação (Dt 4.20; 1 Rs 8.51; Jr 11.4), escravidão (Dt 
28.48; Jr 28.14), infertilidade (Dt 28.23) e obstinação (Is 48.4). 

Bibliografia: MELLAART, J.,Anatolian. studies, 14:111,114. — KAISER, W. C., The 
literary form of Genesis I-XI., In: New perspectives on the OT, ed. J. Barton Payne, Word, 
1970, p. 55, nn. 30-3. — WRIGHT, G. E., Iron in Israel, BA, 1:5-8. 

W.C.K. 

284 (bãrah) fugir, escapar, perseguir, expulsar, colocar em fuga, alcançar, 

estender, sair depressa. 

Termos Derivados 

284a TÍT-G. (bãriah) fugitiva (adj.). 

284b t n ^ (beriah) barra. 

284c rTOD (rnibrah) fugitivo. 

bãrah significa basicamente "ir" ou "atravessar", e também "fugir" ou "apressar-se". 
Ocorre principalmente em narrativas, referindo-se à fuga de um inimigo. 

[No fenício-púnico, Donner e Rõllig interpretam a raiz brh com o sentido de "fugir" 
ou "perder", enquanto Cyrus Gordon propõe "controlar", "governar". Para o ugaritico e o 
hebraico, Gordon (UT, 19: n.M 514-6) propõe três raízes homófonas: brh r, "fugir", brh II, 
"mal" (= bãriah em Is 27.1; cf. o árabe barh, "mal"), e brh m, "haste, vara" (= bãriah em 
Jn 2.7). Embora a análise de Gordon seja contestada, conforme se vê abaixo, é óbvio que 
mais de uma raiz semítica pode estar por trás das formas verbais, adjetivas e 
substantivas discutidas neste verbete. B.K W 1 
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Quase todos os 66 usos do verbo referem-se à fuga de um inimigo, de inimigos ou de 
um itsgar. O primeiro cxodo é descrito como uma "fuga" do Egito (Éx 14.5). Talvez a ordem 
de Isaãas para que os exilados "fugissem" (ARA — "saíssem") de Babilônia (48.20) tenha 
sido am artifício retórico para despertar os exilados para a nova oportunidade miraculosa 
de voltar ã terra e reconstruir Jerusalém. Em alguns exemplos a fuga se dá em direção 
a uma pessoa ou a um local (e.g., 1 Sm 22.20). 

O verbo tem o sentido básico de "atravessar" em Êx 26.28 e 36.33, onde a barra do 
meio que segurava as extremidades das tábuas do tabernáculo estendia-se até as 
extremidades, no comprimento das tábuas. 

A : mia causativa do verbo descreve a expulsão dos residentes de Gate para fora de 
sua cidade ! 1 Cr 8.13), a expulsão do povo da Palestina do sul para longe de seus vales 
(1 Cr _ 16 -. a expulsão de um genro de Sambalate por Neemias (Ne 13.28), o leviatã, que 
não rode ser desviado de seu curso por setas, e um filho que vergonhosamente manda 
emK rv. sua mãe (Pv 19.26). 

bdrah é usado como sinônimo de hãlak, "ir" (SI 139.7)» de mãlat, "escapar" (1 Sm 
19.12 I - , e de nus, "fugir" (Jz 9.21). 

bãríah é um adjetivo cujo sentido possível é "fugitivo", "tortuoso" ou "penetrante". Em 
Isaías 43.14, usado como substantivo, tem sido traduzido de modo variado: "nobres", 
"varas"".*barras de uma prisão" e "enquanto fogem". É usado para descrever uma serpente 
em J 26 13 como "retorcida", "fugitiva" (ARA — "dragão veloz"). Em Isaías 27 a ARA 
traduz bâriah por "veloz" e 'ãqaüãtôn por "sinuosa". Outras traduções possíveis para 
bãríah aqui são "fugitiva" ou "retorcida". 

A -ssagem de Isaías 27.1 tem um paralelo próximo no ugarítico (67 1:1-2), onde o 
termo é aplicado a uma serpente fugitiva, Itn (veja a discussão no artigo sobre liweyatan). 
Gortíon <"T. 19: n." 595), sustenta que há uma segunda raiz bãrah com o sentido de "ser 
mal", por causa de uma raiz árabe; todavia, outros questionam tal posição, mostrando que 
o contexto da referência ugarítica também não é claro (FLSHER, L. Ras Shamra par alieis, 
v. 1, p 36). Os autores bíblicos usam o nome de Raabe como símbolo do Egito (Jó 26.12; 
SI 87.4 30.7). Leviatã pode, às vezes, ser usado desse modo. Parece ser o mesmo que 
Itn, com vogais diferentes. Era algum tipo de serpente e obviamente má. Tanto o adjetivo 
"fugitiva" como "má" poderiam ser usados, mas o sentido "fugitivo (ou veloz)", em Jó 26.13 
e Isaías 27 1. parece satisfatório. 

Em - i _6.13, Gameroni (TDOT, v. 2, p. 252) acredita que o sentido é o de uma 
constelação, provavelmente por causa do paralelo e de uma raiz brh no acadiano com o 
sentido de "brilhar, ficar radiante", às vezes usada com o determinativo para estrela (CAD, 
v. 2, p. 1C 1 Tal sugestão, no entanto, dificilmente cabe em uma oração imediata. B.K.W.l 

b' ríah- Barra, algo em posição atravessada. Refere-se às travessas que sustentavam 
as tábuas eretas que formavam as paredes do tabernáculo (Êx 26.26-29; 35.11; 36.31-34; 
39.33; 40.16: Nm 3.36; 4.31). e às travas que fortificavam e fechavam as portas de uma 
cidade. As travessas para as tábuas do tabernáculo eram cinco de cada lado, colocadas em 
argolas de ouro e revestidas de ouro. 

As travas das portas das cidades eram, sem dúvida, principalmente de madeira, 
embora algumas sejam mencionadas como feitas de bronze e outras de ferro. 
Invariavelmente se referem às cidades bem defendidas, fechadas ou carentes de tal 
segurança, caso estas travas estivessem ausentes. Quando Jerusalém é destruída, as suas 
travas são quebradas (ARA — "ferrolhos") (Lm 2.9) e, quando restaurada, suas portas são 
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'285 (bãrcik) 

reconstruídas com travas (ferrolhos) (Sl 147.13; Ne 3.3. 6, 13-15). 
As travas das portas das cidades são usadas para se referir figuradamente à 

estabilidade da Terra (Jó 38.10; Jn 2.7) ou à teimosia (Pv 18.19). Em Isaías 15.5 alguns 
gramáticos e comentaristas traduzem beriah, ou por fugitivos, ou ainda, neste versículo 
e em Amós 1.5, por nobres ou grandes homens (cf. NEB). 

mibrah. Substantivo masculino cujo significado é "fuga" ou "fugitivo" (Ez 17.21), mas a 
partir das noções contextuais tem o sentido de "golpe" (NAB). 

Bibliografia: RABIN, C., Bari"h, JTS, 47:38-41. — TDOT, v. 2, p. 249-52. 

E.S.K. 

K n ? (bãrí'). Veja o n.° 279a. 

n s n s (beri'â). Veja o n." 278a. 

n n 2 (biryâ). Veja o n.u 281a. 

! T "0 (bdríah). Veja o n.° 284a. 

r r -n (beriah). Veja o n.° 294a,b. 

m ? (b'rtt). Veja o n.° 282a. 

m 2 (bõrit). Veja o n.° 288d. 

285 (bãrak) ajoelhar, abençoar, louvar, saudar, amaldiçoar (usado de modo 
eufemístico). 

Termos Derivados 

285a - p 2 (berek) joelho. 

285b tn rna (berãkâ) bênção. 

285c i7D"P (berê.kâ) tanque, reservatório, lago. 

Esta raiz e os seus derivados ocorrem 415 vezes. A maioria das ocorrências está no 
piei (214), que é traduzido por "abençoar". O particípio passivo do qal, "abençoado", 
aparece 61 vezes. O sentido de "ajoelhar" aparece somente três vezes, duas no qal (2 Cr 
6.13; Sl 95.6") e uma única vez no hifil (Gn 24.11). Com base nisto, alguns argumentam 
que bãrak é um verbo denominativo de berek, "joelho", que não tem nada a ver com bãrak, 
"abençoar". Todavia, pode-se ter percebido alguma associação entre ajoelhar-se e o ato de 
receber uma bênção (cf . 2 Cr 6.13; o árabe baraka também apresenta a mesma amplitude 
de sentido). Abençoar no AT quer dizer "conceder poder para alcançar sucesso, 
prosperidade, fecundidade, longevidade, ele". O termo é muitas vezes contrastado com 
qãlçd, "reverenciar com indiferença, amaldiçoar" (cf Dt 30.1,19). 

berek. Joelho. Termo usado em relação à submissão e à obediência (Is 45.23), ao temor 
e à fraqueza (Na 2.10[11J), à oração (1 Rs 8.54), ao cuidado maternal (colo) (2 Rs 4.20), 
etc. 

A grande fórmula de bênção, a bênção araônica, ainda usada em algumas ocasiões 
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285 JJZ (bãrak) 

igrejas de hoje, era, a princípio, uma oração que solicitava a presença, a graça e o 
?ij permanente do SENHOR. Isto foi resumido na expressão: "porão o meu nome sobre 

filhos de Israel", i.e., o próprio Deus seria o Deus deles (Km 6.23-27). 
De modo geral, a bênção é transmitida do maior para o menor. Isto pode envolver o 

i em relação ao filho (Gn 49), os irmãos em relação à irmã (Gn 24.60), o rei em relação 
£ seus subordinados (1 Rs 8.14). A bênção podia ser comunicada em ocasiões especiais 
i despedidas (2 Cr 6.3) ou de apresentação de alguém (Gn 47.7,10). Sua função principal 

e ter sido conferir vida abundante e produtiva a algo (Gn 2.3; 1 Sm 9.13; Is 66.3) ou 
alguém (Gn 27.27 e ss.; Gn 49). (Quanto a esta questão, observe que Mical, desprezando 

íção de seu marido, foi ferida de esterilidade, 2 Sm 6.20-23). Todavia, tal expressão 
i-se tornar apenas algo formal. Isto era válido sobretudo no caso de saudações (1 Sm 

13 10; 25.14; SI 118.26). 
A bênção verbal, conforme já discutida, era normalmente voltada para o futuro, 
ivia, podia ser descritiva, sendo um reconhecimento de que aquele a quem ela se 
ia estava evidentemente cheio deste poder para que tivesse uma vida abundante e 
itiva (Gn 14.19; 1 Sm 26.25, ele.). Tal tratamento tornou-se um meio formal He 
íssar agradecimento e louvor a certa pessoa pelo fato de ela ter compartilhado dos 
(icios de sua vida. É bastante comum que o Senhor seja tratado desta maneira. K 
ificativo que hesed, "bondade", e 'êmet, "fidelidade", sejam os atributos pelos quais 

é louvado {e.g., SI 31.21(221; 106.48). Fica claro que para o AT a vida abundante 
íenta-se diretamente sobre a natureza amorosa e fiel de Deus. 

Qualquer que tenha sido a concepção do antigo Oriente Próximo sobre a fonte de 
io, o AT vê Deus como a única fonte. Como tal, ele tem o controle sobre a bênção e 
Ldição (Nm 22 e s.). Sua presença confere bênção, e é somente em seu nome que 

podem conferir bênção a alguém (Dt 10.8, etc.). Na verdade, o nome de Deus, a 
ífestação de sua natureza pessoal, redentora e que mantém sua aliança, é o centro 

toda bênção. 
Por conseguinte, aqueles cujo relacionamento com Deus está errado não podem 

>ar (Ml 2.2) nem ser abençoados (Dt 28). Nem mesmo uma palavra poderosa pode 
ir isto. Os que são abençoados manifestam a hesed e a 'êmet de Deus (Dt 15.14; 1 

23.21; 1 Rs 10.9; etc.). A pessoa que confia na existência de uma aliança entre ela e 
mas não manifesta a natureza dele está-se abençoando e provocando desgraça (Dt 

> es . ) 
transposição de bênção e maldição por vida e morte em Deuteronômio 30.19 e em 
partes atinge o âmago do conceito do AT de bênção. Desde Adão, a humanidade tem 
sob a maldição de morte, em todas as suas obras, em todos os seus 

•namentos. O poder de gerar vida era compreendido até mesmo pelos pagãos como 
bênção sobrenatural (cf. Ug, 128:111:17; II Aq 1:35; etc.). Deus demonstra, de Gênesis 

em diante, que somente ele tem poder para conferir tal bênção. Nas narrativas 
patriarcais, a bênção está relacionada de modo bem específico com poderes de reprodução. 
A l ição é clara. Deus dá vida. Nenhum, nem o homem nem rito algum pode fazê-lo. Nem 
Deus precisa ser bajulado para que dê a sua bênção. Ele quer dá-la a todos os que nele 
«oatlam Gn 12.3). Com base nisto, a compreensão de Deus como aquele que dá vida é 
ampliada até sua última expressão em Jo 3.16 e s.; 10.10; etc. 

b raká. Bênção. O ato de conceder verbalmente boas coisas ou uma expressão coletiva 
para se referir às próprias boas coisas (Ez 34.26; Ml 3.10, etc.). O termo ocorre 67 vezes. 
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286 ETO (6rm) 

Bibliografia: ElCHRODT, W., Theology of the Old Testament, v. 2, tr. J. A. Baker, 
Westminster, 1967, p. 349-51, etc. — GUILLET, J., I,e langage spontané de la bónódiction 
dans PAncien Testament, Recherches de Science Religieuse, 57:163-204. — IlEMTEL, J.t 

Die israelitische Anschauungen von Segen und Fluch im Lichte altorientalischer 
Parallelen, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 79:20-110. — 
MOWINCKEL, S. Psalmenstundien, v. 5, Amsterdam, Schippers, 1961. — , The Psalms 
in Israefs worship, v. 2, tr. D. R. Ap-Thomas, Oxford, Blackwell, 1962, p. 44-51. — 
MURTONEN, A., The use and ineaning of the words lrbãrek and bcrãkãh in the Old 
Testament, VT, 9:158-177. — PEDERSEN, «J., Israel, its life and culture, v. 1-2, Londres, 
Oxford, 1926. — RlCHARDSON, TWB, p. 33 Scharbert, J., "Fluchen" und "Segnen" im Alten 
Testament, Bíblica, 39:1-26. — Die Geschichte der bãruk Formei, Bibtische Zeitschrift. 
17:1-28. — TOWNEK, W. S., "Blessed be Yahweh" and "Blessed art Thou" Yahweh" — The 
modulation of a Biblical formula, CBQ, 30:386-99. — WESTERMANN, C., Das Segnen in der 
Bibel und im Handetn der Kirche, Munique, Kaiser, 1968. — TDNT, v. 2, p.755-61. — 
TDOT, V. 2, p. 279-307. — TIIAT, V. 1, p. 353-75. 

J.N.O. 

286 C~0 (brm). Ace i ta como ra i z de: 

286a Erq i^ (b-rõmím) tecido misto (Ez 27.24). 

287 (bãrãq) lançar (relâmpago, raio). 

Termos Derivados 

287a (.bãrãq) I, relâmpago, raio. 

287b (bãraq) II, Baraque. 

287c (bãreqet) unia pedra preciosa. 

287d (bãr*qat) uma pedra preciosa. 

287e C ^ P " ^ <barqãnim) sarças. 

No TM bãraq ocorre apenas uma vez (Sl 144.6), mas o BDB e outros sugerem que o 
texto hebraico seguido pela LXX continha bãraq também em 2 Samuel 22.15 e em Salmos 
18.14115] (cf o KB também em Ez 21.33). A ARA parece seguir a LXX em Salmos 18.14, 
quando traduz "multiplicou os seus raios". 

A forma verbal da raiz brq no acadiano, no arábe e no etíope tem o sentido de 
"brilha"; o termo cognato egípcio denota "resplendor (de água)". As formas nominais da 
raiz no ugarítico e no hebraico significam "relâmpago, raio". De fato, o verbo árabe baraqa 
pode ter o sentido de "lançar setas de relâmpago (de uma nuvem)". 

bãrãq- Brilho, resplendor, relâmpago. A forma substantiva é usada de modo muito 
mais amplo do que o verbo. 

Com respeito ao substantivo bãrãq, o BDB distingue corretamente o seu uso literal, 
"relâmpago", de seu uso metafórico, que denota o "brilho" de uma arma: de uma espada 
(Ez 21.10, 15, 28115, 20, 33]), de uma lança (Na 3.3), da ponta de metal de uma seta (Jó 
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287 tp -Ç {bãrãq) 

20.25) e dc um carro (Na 2.4[51). 
As 14 ocorrências que têm o sentido de "relâmpago" são teologicamente significativas 

porque, em ledo? estes exemplos, relâmpago sempre está associado ao Senhor. Este 
fenômeno do céu inspira admiração e revela a grandeza e a separação de Deus em relação 
ao homem morta! e acompanha a Deus eni suas teofanias. 

Para humilhar o descobridor de falhas intrépido, Jó, o Senhor o desafiou com uma 
pergur.t "Ordenarás aos reLâmpagos que saiam?" (Jó 38.35). Daniel foi deixado sem 
forças quando o Senhor lhe apareceu em uma visão como um homem cuja face tinha a 
aparência de um relâmpago (Dn 10.6 e s.). 

Relâmpagos acompanharam o Senhor quando ele deu a sua lei justa ao seu povo no 
Sinai Ex 19.16). Em outros lugares o termo aparece associado com a vinda de Deus em 
juízo contra os seus inimigos perversos. Na famosa visão de Ezequiel, o relâmpago 
resplandecente dentre os seres viventes falou do justo juízo de Deus sobre a terra (Ez 
1.13). De igual modo, os poetas de Israel descrevem as epifanias do Senhor dos Exércitos 
quando ele julga os seus inimigos, acompanhado por relâmpagos. Provavelmente, com 
referência as numerosas vitórias do Senhor sobre os seus inimigos por meio das quais ele 
demonstrou seu reino universal, o salmista celebra o relâmpago que participou destas 
vitórias <S1 97.4: cf. SI 135.7). Mais especificamente, a vitória de Deus sobre o Egito no 
Êxodo (SI 77.1^ 19]}, por meio de Davi, diante de seus adversários (2 Sm 22.15 = SI 
18.14(15]), e de Israel sobre a Grécia (Zc 9.14) são todas enaltecidas, como tendo ocorrido 
com relâmpagos 

A associação de um relâmpago com o Senhor também serve de polêmica contra Baal, 
a principal divindade cananéia da natureza. Os textos e os artefatos ugarít.icos retratam 
Baal como o deus do relâmpago, do fogo e da chuva. Por isso um texto reza: "Baal fez 
brilhar seus trovões" Çnt, IV, 70), e ainda um outro diz: "Ele brilhou relampejando até a 
terra" (Text 51. v. 71». Em uma esteia ele é representado exibindo uma clava em uma das 
mãos e segurando um raio estilizado na outra (SCHAEFFER, C. F. A., The cuneiform texts 
of lias Sfiarnra-Ugarit (1936), placa XXXII, fig.2). A esteia indica que Baal tinha poder 
sobre o fogo e sobre o relâmpago. É contra tal pano de fundo que se deve ler a advertência 
de Jeremias: "Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos 
céus. (...1 Mas o SENHOR é verdadeiramente Deus; ele é o Deus vivo e o rei eterno; do seu 
furor treme a terra. [...] Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da 
terra e de debaixo destes céus. (...] Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de 
águas no céu. (...]; ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o 
vento" (Jr 10.2-13; cf. 51.16). Na verdade Baal desapareceu da terra, mas o Senhor, o 
Criador-Redentor continua a ser adorado como Rei. 

bãrãq. Baraque. Nome do filho de Abinoão, comandante militar de Quedes em Naftali, 
convocado pela profetiza Débora para formar um exército de israelitas do norte para fazer 
uma guerra contra os cananeus. 

O Baraque mencionado dez vezes em Juizes 4 e três no capítulo 5 convocou .10 000 
homens das tribos do norte, Zebulom e Naftali. Com tal exército ele expulsou e destruiu 
os exércitos cananeus de Jabim, sob o comando de Sísera. Ainda que Baraque tenha 
sofrido em comparação com Débora e Jael, duas mulheres notáveis daquele tempo, sua 
coragem e vitória são exaltadas no Cântico de Débora e Baraque, e no livro neotesta-
mentário de Hebreus, onde ele é alistado no rol dos homens de fé, sem dúvida, como 
alguém que "subjugou reinos" (Hb 11.33). 
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288 "TO (bãrar) 

bãreqet . Pedra preciosa, carbúnculo(?). Este substantivo ocorre duas vezes no AT (Èx 
28.17; 39.10) para designar a terceira pedra preciosa na primeira ordem de pedras do 
peitoral do sumo sacerdote. 

bãr cqat . Pedra preciosa, carbúnculo(?). Sem dúvida o mesmo substantivo citado acima 
com uma alternância vocálica. Era uma pedra que cobria o príncipe de Tiro (Ez 28.13). 
A ARA traduz estas palavras por "carbúnculo", mas a maioria dos estudiosos de hoje 
considera-as esmeraldas. 

B.K.W. 

C r ^ n ? (barq&ntm). Veja o n.° 287e. 

288 ~VG (bãrar) purgar, purificar, escolher, limpar ou tornar brilhante, testar 

ou provar. 

Termos Derivados 

288a (bar) II, puro, limpo. 

288b - 3 (bar) III, grão, cereal 

288c (bõr) I, álcali usado no refinamento de metais. 

288d n : (bõr) //, limpeza, pureza. 

288e rnÍD (bõrit) sabão, álcali, produto usado para lavar. 

288f " Q (bar) campo. 

288g C i a i S Cbarburfm) aves engortladas para a mesa de Salomão. 

Enquanto o BDB relaciona este verbo com o árabe barra, "ser reverente, diligente, 
devotado; ser bondoso, caridoso, benevolente, virtuoso, bom", o GB entende, por outro lado, 
que esta palavra árabe retrocede ao termo árabe barira, "ser livre, limpo Cde', 
especialmente, culpa ou manchar. O verbo acadiano barãru tem o sentido de "brilhar", 
e o seu adjetivo, barru., quer dizer "puro" (de metal). O cognato ugarítico tem o sentido de 
"ser puro, limpo" e é relacionado por Gordon a duas outras raízes, brr l e brr H, com o 
sentido de "metal" e "ser livre" respectivamente. Todavia, ele sugere que todos os sentidos 
podem ser derivados de uma única raiz (UT, 19: n.° 526). No antigo árabe do sul, brr 
(causativo) tem o sentido de "purificar". Os cognatos hebraico e árabe medievais com o 
sentido de "separar" e "escolher" são provavelmente um desenvolvimento secundário, 
sentido comprovado tanto no AT como em Qumran. Há outra raiz árabe, bwr, "estar sem 
cultivo", possivelmente a raiz do substantivo bãr, "'campo". Embora a situação não esteja 
clara, podemos apresentar os derivados sob uma única raiz como o BDB. 

"Purgar" ou "purificar" é encontrado em Ezequiel 20.38, onde o Senhor Deus diz que 
ele purificará 'ARA separará) os transgressores rebeldes do Israel disperso. Em Daniel 
11.35 e 12.10, é dito que muitos se purificarão a si mesmos. Sofonias fala de um linguajar 
puro (3.9). Contudo, em Jó 33.3, a ARA traduz a fala de Eliú como "os meus lábios 
proferem o puro saber", objeto que pode ser traduzido por "claramente" ou "sinceramente". 
No Cântico de Libertação de Davi, bãrar ocorre duas vezes, com um belo jogo de palavras, 
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justapondo o nifal e o hitpael, "com o puro te mostrarás puro" Vim nãbár titbãrãr) (2 Sm 
22.27; SI 18.26(27]), e em sua declaração de que o Senhor o recompensara conforme a 
pureza de suas mãos e de acordo com a sua pureza aos olhos de Deus (2 Sm 22.21,25; SI 
18.20, 24 [21. 25]). 

O autor de Crônicas e Neemias usam formas participiais para indicar "escolha", ou 
homens ou ovelhas "escolhidos" (1 Cr 7.40; 9.22; 16.41). 

Isaías usa bãrar para descrever o servo coano uma flecha ou seta polida (49.2), figura 
que Jeremias também utiliza em 51.11. Neste caso o G B e o CHL de Holladay citam estas 
passagens sob o verbete brr n, "afiar", possivelmente relacionado com o árabe bary, "afiar 
(uma pena. etc.)". O ministério do servo seria então comparado à adequação de uma seta 
igualmente afiada. Isaías 52.11 declara que aqueles que levam os vasos do Senhor 
deveriam estar "purificados". Um mandamento enigmático para que não haja purificação 
está em Jeremias 4.11. 

A ARA traduz bãrar, em Eclesiastes 3.18, por "prove", no sentido de que Deus prova 
ou testa os homens para verem que são como animais. Outra possível tradução é 
"manifeste". 

bar. (s. ou adj.) Semente, grão de trigo; ou limpo, puro. O substantivo bar aparece 14 
vezes, em vários lugares, como "semente" ou "grão de trigo". Em Salmos 65.13; 72.16, o 
termo refere-se ao grão que ainda está no campo. 

Os sal mistas usam o adjetivo para descrever aqueles cuja mente está singularmente 
voltada para Deus como "opuro de coração" (SI 24.4; 73.1), e para louvar os mandamentos 
do Senhor como puros (SI 19.8). Zofar repreende a Jó por sua reivindicação de que seu 
comportamento ético era puro (livre de falha moral) (Jó 11.4 — é paralelo de zkk, "ser 
brilhante, puro, limpo"). Enquanto em todas estas três passagens o adjetivo denota 
qualidade de pureza moral, o discutido bar, em Provérbios 14.4, é traduzido na NIV por 
"vazia", referindo-se a uma manjedoura. 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 308-12. 
E.S.K. 

289 CTI (brsh\ Aceita como raiz de: 

289a - I (berôsh) cipreste, pinho, junípero, zimbro. b"rôt é a forma 
axamaica do mesmo termo. 

Árvore sempre verde e bastante comum na Palestina e no Líbano da antigüidade. A 
ARA costuma traduzir o termo por "cipreste". Os tradutores da atualidade têm traduzido 
o termo por "cipreste", "pinho", "junípero" e "zimbro", ainda que de modo não coerente. A 
palavra é encontrada no acadiano. O pinheiro de Aleppo, por causa de sua utilidade e 
tamanho, é o que melhor se enquadra com as descrições bíblicas, embora o KB prefira o 
junípero fenício. 

Hirão, rei de Tiro, enviou b'rÔsh e cedro a Salomão para a construção do templo. Foi 
usado como assoalho do templo (1 Rs 6.15) e corno tábuas das portas duplas da entrada 
(6.34). O templo principal teve o teto revestido de berôsh, coberto de ouro (2 Cr 3.5). 

Os pinheiros de Hermom foram usados para construir navios em Tiro (Ez 27.5) e 
para a fabricação de instrumentos musicais (2 Sm 6.5). 
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Estas árvores são mencionadas como a casa da cegonha em Salinos 104.17. Isaías 
afirma que Senaqueribe destruiu os ciprestes escolhidos do Líbano (2 Sm 19.23; Is 37.24), 
que os ciprestes se regozijarão pela queda de Babilônia, e que, em uma época de 
restauração, os ciprestes, entre outras árvores, serão plantados no deserto (41.19) e 
crescerão no lugar do espinheíro (55.13). 

Quando Israel voltar para o Senhor, Efraim dirá: "Sou como o cipreste verde" (Os 
14.8), mas em Zacarias há um gemido porque "os cedros caíram" (11.2). 

Em Naum 2.4, berôsh refere-se evidentemente a uma lança, seta, embora tradutores 
atuais, seguindo a LXX, tragam pãrãshlm, "cavaleiros". 

E.S.K. 

290 DÈ?3 Q>êm). Ace i ta como raiz de: 

290a tCípÍH (bõsern), (beéem), GÈG (bãsãm) especiaria, tempero, 

perfume, cheiro ou aroma agradável. Seus cognatos no aramaico e no 
acadiano significam "ser doce" e "ser agradável", respectivamente. O KB deriva o 
termo grego balsamon da raiz árabe bshm. 

bõsem significa normalmente "especiaria", mas quando usado com uma especiaria 
específica tem o sentido de "doce, agradável". Em Êxodo 30.23, 25 onde os ingredientes 
da unção com óleo sagrado são relacionados, a ARA traz "cinamomo odoroso" e "cálamo 
aromático". O GB identifica o qinne-mon besem e qrneh besem como o cinamomo puro 
perfumado e calamus odoratus, dos gregos e dos romanos respectivamente. 

Isaías profetiza (3.24) que em Sião haverá "podridão" em vez de "perfume". A ARA 
afirma em Ester 2.12 que as mulheres do rei Assuero purificavam-se por seis meses com 
especiarias (perfumes, produtos de cheiro agradável). 

O pedido de Moisés de material para o tabernáculo, seus pertences e serviço incluiu 
especiarias (especialmente para o óleo da unção, Éx 25.6). 

As especiarias eram parte significativa do luxo e da riqueza da época. A rainha de 
Sabá trouxe a Salomão muitas especiarias como presente real (1 Rs 10.2, 10; 2 Cr 9.1, 9, 
24), e Salomão recebia anualmente especiarias como tributo (1 Rs 10.25). Ezequias 
mostrou sua riqueza, da qual as especiarias, aos enviados de Babilônia como exemplo de 
suas posses (2 Rs 20.13). As especiarias faziam parte da mercadoria procedente de Tiro 
(Ez 27.22). Os levitas que retornavam da Babilônia foram feitos supervisores dos estoques 
de especiarias. 

Asa, em sua morte, foi posto em uma cama de especiarias (2 Cr 16.14). 
As especiarias são muitas vezes mencionadas como atraentes em Cantares de 

Salomão (Ct 4.10-16; 5.13; 6.2; 8.14). O BDB, o G B, oKBeo HCHL de Holladay identificam 
o termo bãéãm, de Cantares 5.1, com o arbusto bálsamo Balsamoden.dri.um Opolbasamun. 
Alguns destes léxicos também entendem que o bálsamo também está em vista em 5.13; 
6.2 e 8.4. (cf LÒW, Immanuel Die Flora der Juden, v. 1, p. 299 e ss.). 

E.S.K. 

291 (bãsar) tornar público, da r (boas) notícias, pregar, mostrar. 
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291 "içp (bãsar) 

Termos Derivados 

291a (bãsãr) carne. 

291b (b'"sõrâ) notícias. 

Es'o raiz e seu derivado ocorrem 30 vezes no AT. Dezesseis delas estão nos livros de 
Samuel e áe Reis e sete em Isaías. Trata-se de uma raiz comum nas línguas se míticas, 
encontrada no acadiano, no árabe, no ugarítico, no etíope, etc. O sentido da raiz é "trazer 
novas, especialmente relativas a encontros militares". Normalmente são boas novas, mas 
(contra FRIEDRICH, TDNT, V. 2, p. 707) não necessariamente (1 Sm 4.17; 2 Sm 18.20 onde 
tõb c acrescentado de modo específico). O acadiano sustenta tal posição, pois essa palavra 
é muito usada de modo neutro na língua acadiana. 

>>~a literatura histórica, as ocorrências de bãsar reúnem dois eventos: a morte de Saul 
(1 Sm 31.9: 2 Sm 1.20; 4.10) e a derrota e morte de Absalão (2 Sm 18.19 e s.). Embora 
Davi tenha recebido as notícias de modo diferente, ambas foram entendidas como boas 
pelo mensageiro que as trouxe. 

conceito de mensageiro recém-chegado do campo de batalha encontra-se no 
âmago d:s usos mais teologicamente fecundos em Isaías e em Salmos. Aqui é o Senhor 
que é vitorioso sobre os seus inimigos. Por causa de sua vitória, ele vem agora libertar os 
catív - S: 6 -.11(121; Is 61.1). A sentinela espera ansiosamente pelo mensageiro (Is 52.7; 
cf. 2 Sn: : - 25 e s.), que trará as boas novas. A princípio, somente Sião conhece a verdade 
(ls 40.9. 41.27 . mas finalmente todas as nações contarão a história (Is 60.6). A realidade 
deste conceito só é finalmente encontrada em Cristo (Lc 4.16-21; 1 Co 15.54-56; Cl 1.5, 6; 
2.13-15 

bãsãr. Carne (r. pele, parente, corpo). Esta palavra ocorre 273 vezes no AT, das quais 
153 estão no Pentateuco. Parece ser uma raiz semítica ocidental, pois não existem 
COgnatos certo? no acadiano (contra o BDB e o TDNT, cf. Chicago Assyrian Dicüonary, B, 
270a). No árabe baêara significa "pele" e há um verbo correspondente com o sentido de 
"tirar a pele", etc. O cognato ugarítico (bsr) ocorre somente quatro vezes, mas mostra uma 
amplitude de significado bastante semelhante à do hebraico. No hebraico a palavra refere-
se basicamente à musculatura animal, mas, por extensão, pode-se referir ao corpo 
humano, às relações de parentesco, à espécie humana, aos seres vivos, à própria vida e 
à vida criada em oposição à vida divina. 

bãsar ocorre com seu sentido básico de modo muito freqüente, especialmente no 
Pentateuco, na literatura relativa a práticas sacrificiais (e.g., Lv 7.17), mas também nas 
prescrições relativas às doenças da pele (Lv 13, etc.). O paralelismo comum com 'etsem, 
"osso", para comunicar a idéia de "corpo", denota o sentido central da palavra de modo 
muito claro (cf. Jó 2.5, etc.). 

Todavia, bãsar pode estender seu sentido a ponto de significar "corpo", ainda que não 
haja qualquer referência a ossos (Nm 8.7; 2 Rs 4.34; Ec 2.3, etc.). Como tal, o termo 
refere-se apenas à forma externa de uma pessoa, o que é visto corno uma das partes do 
ser humano, sendo os outros especialmente o lêb, "coração", e o nepesh, "alma" (Sl 16.9; 
etc.). Contudo, seria impróprio pensar que os hebreus concebiam que uma alma viva 
habitasse um corpo que por si só estaria morto. Em vez disso, eles viam a realidade 
humana como permeadora de todas as partes, sendo esse conjunto a pessoa. 
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292 bÇQ (bãshai) 

Portanto, "alma" e "corpo" aparecem como paralelos diretos em vários Lugares, 
especialmente nos Salmos Cc/l 84.213), "A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do 
SENHOR; O meu coração e a minha carne exultam peto Deus vivo!"). Assim, referir-se a 
alguém como da própria "carne e osso" de outrem (Gn 2.23) queria dizer mais do que o 
fato de que eles compartilhavam da mesma herança física. Além disso, dizer que um 
homem e uma mulher tornam-se uma só carne no contato sexual (Gn 2.24) quer dizer 
mais do que ser unidos fisicamente. 

Se "corpo" pode-se referir ao homem, pode também se referir à espécie humana (Is 
66.16,24, etc.) e, mais profundamente, a todas as criaturas vivas (Gn 6.19, etc.). É neste 
sentido que "carne" é vista em contraste com espírito (ruah) de Deus (Gn 6.3; Sl 56.4(51; 
Is 31.3; 40.6; Jr 17.5). A carne é transitória, fraca e mortal. Como então aqueles que são 
carne se exaltarão contra Deus? Isto não significa, no entanto, que o AT utiliza o termo 
"carne" como símbolo da rebelião humana. O problema não tem a ver com a carne do 
homem, mas sim com o seu "coração" (Ez 11.19; 44.7), um desejo de se rebelar que 
esquece que o homem é apenas carne (Ec 5.5). Para que haja certeza disso, a base para 
o uso que Paulo faz de "carne" no NT está presente no AT no sentido em que o Deus 
espiritual é contrastado com o homem carnal. Todavia, a idéia de que o princípio do 
pecado é algo residente na carne é intertestamentária. 

Bibliografia: BRUEGGEMANN, Walter, Of the same flesh and bone (Gn 2, 23a), CBQ, 
32:532-42. — BURTON, E. G., Spirit, soul and flesh, University of Chicago, 1918. — 
JOHNSON", A., The vitality of the individual in the thought of ancient Israel, Cardiff, 
University o fWales , 1949, p. 39-41. — LYS, D., La chair dans 1'Ancien Testament., Paris, 
Editions Universitaires, 1967. — MURPHY, R. F., Bsr in Qumran literature and sarks in 
the Epistle to the Romans, Sacra Pagina, 2:60-7. — NORTII, Robert, Flesh, covering and 
response, Ex xxi 10, VT, 5:204-6. — PEDERSEN, J., Israel: its life and culture, v. 1-2, 
Londres, Oxford, 1926, p. 170-81. — RLCHARDSON, TWB, p. 83. — SAXDER, O., Leib-Seele-
Dualismus im AT?, ZAW, 77:29-32. — SCHARBERT, J., Fleisch, Geist and Seeíe im 
Pentateuch, Stuttgart Biblical Series: 19, Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 1967. — 
TDOT, v. 2, p. 313-31. — TH AT, v. 1, p. 376-8. 

J.N.O. 

292 (bãshai) ferver, assar, tostar, cozinhar e amadurecer. A ARA traduz a 
palavra muitas vezes por "cozer". Um verbo cognato no acadiano, no etíope e no 
árabe (grau IV) significa "cozido" e, no siríaco e no acadiano, significa 
"amadurecer". 

Termos Derivados 

292a t7Ç?9 (bãshél) cozido, fervido. 

(rnebashshelôt) lugares de cozinhar. 

Em mais de uma dúzia de lugares em que bãshai é usado para descrever o preparo 
de bolos ou animais no sistema sacrificial, o termo pode descrever qualquer tipo de 
processo de cozimento "assar" (Nm 11.8), "tostar" (Dt 16.7; 2 Cr 35.13) ou "ferver" (Lv 
8.31; Ez 46.20, 24 I-: > -ignifica que a palavra seja usada indiscriminadamente. A 
páscoa devia ser as s/ida (bá* i no fogo (2 Cr 35.13), mas as ofertas consagradas deviam 
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294 DÇ2 (bãshas) 

ser cozidas (bãskal) em panelas. Uma distinção ainda mais clara é feita em Êxodo 12.9, 
onde o cozido em água (bãshal) é contrastado com o assado ao fogo (tsãlâ), exigido para 
a Páscoa. 

Os fdhos de Eli transgrediram a lei, exigindo carne crua para si em certos sacrifícios 
em vez de aceitarem a carne cozida (1 Sm 2.13, 15). Algumas mulheres arranjaram um 
meio de cozer e comer os seus filhos durante o sítio de Samaria (2 Rs 6.29) e, no sítio final 
de Jerusalém, o mesmo tipo de acontecimento horrível se sucedeu (Lm 4.10). 

Onde bãshal está relacionado com a época de amadurecimento da colheita (Gn 40.10; 
J1 3.13[A. 13]), a referência parece ser à ceifa ou às uvas prontas para o uso, assim como 
o cozer torna o alimento pronto para ser comido. 

bãshêl. Fervido. Esta forma adjetiva ocorre apenas duas vezes com o significado de 
cozido ou fervido (Èx 12.9; Nm 6.19). 

E.S.K. 

293 ]<J2 (bshn) Aceita como raiz de: 

293a ífCG (bãshãn) plano, fértil, Basã. Ilá 60 ocorrências. 

Região fértil delimitada pelo rio Jaboque ao sul, o mar da Galiléia a oeste, uma linha 
que vai do monte Iíermom para o leste ao norte e a cadeia de Hauram a leste. Esta era 
a terra de Ogue antes de ser capturada por Israel sob o comando de Moisés. Tornou-se 
o território da metade da tribo de Manasses ou Maquir (Js 13.30; 21.6). Golã era uma 
cidade de refúgio dessa região (Js 20.8). As cidades levitas também ficavam ali (Js 21.6). 
Embora controlada por Davi e Salomão, mais tarde ficou sujeita a mudar de domínio sob 
o poder do Reino do Norte e da Síria. Jeremias profetiza que Israel pastará outra vez no 
Carmelo e em Basã (Jr 50.19). 

Os animais das montanhas e os carvalhos são objetos de expressões figuradas. No 
Cântico de Moisés (Dt 32.14) é feita uma referência aos "carneiros que pastam em Basã" 
e, em Salmos 22.12, "os fortes touros de Basã" são uma figura dos perversos inimigos do 
Messias. Ezequiel profetizou que, na derrota de Gogue e Magogue, a carne e o sangue do 
povo e dos animais, "todos engordados em Basã", serão devorados pelos pássaros e pelos 
animais (Ez 39.18). 

Tiro fez remos dos "carvalhos de Basã" (Ez 27.6). Isaías 2.13 afirma que o soberbo 
como os carvalhos de Basã será "abatido" no dia do Senhor. 

E.S.K. 

T X Q (bõshnâh Veja o n.° 222b. 

294 CCZ (bãshas). Ocorre apenas em Amós 5:11, bôshasfkem "vosso tropel" (A ARA 
traz "pisais"). 

hõsíu t Veja o n.° 222c. 

r a (bat) I, II. Veja os n.°* 254b, 298a. 

nra (batlâ), (bãtã). Veja o n.° 298b, c. 
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295 b r c (btl) 

n ^ r m (betãlâ). Veja o n.° 295a. 

Z^TO (betülim). Veja o n." 295b. 

295 <òí/). Aceita como ra iz de: 

295a vròira (àetálâ) virgem. 

295b itftülim) virgindade. 

b t ü l â V i rgem, j ovem, mo<ja; provavelmente derivada de um verbo não usado, bãtal, 
"separar". Embora os léxicos de hebraico e as traduções modernas traduzam geralmente 
b'tülâ por "virgem", G. J. Wenham (B°túlãh, "A girl of marriageable age", VT? 22:326-48) 
e Tsevat (TDOT, v. 2, p. 338-43) contestam que este seja o sentido geral e preferem "uma 
jovem cm idade de casar". Mas enquanto Wenham nào aceita o sentido de "virgem" em 
nenhum texto, Tsevat aceita tal sentido em três das 51 ocorrências do termo (Lv 21.13 e 
s.; Dt 22.19 e Ez 44.22). De qualquer forma, um grande argumento pode ser levantado 
sobre a possibilidade de bctidô não ser um termo técnico para virgo intacta no AT, 
conclusão importante para se conhecer o sentido de 'alma em Isaías 7.14. 

/Vs Línguas Cognalas. Um estudo da palavra nas línguas cognatas sustenta a 
discussão de C. H. Gordon de que betidâ nas línguas do Oriente Próximo não tem por si 
só o sentido de virgo inlacta (JBR, 21:240-1). 

A palavra egípcia especialmente parateia a esta palavra hebraica é hwn.t. Ainda que 
a palavra possa denotar "moça", "virgem", pode também denotar uma mulher em idade 
de casar ou uma jovem que tenha tido relações sexuais. Assim a palavra é usada nos 
Textos da Pirâmide da protetora do rei, que é explicitamente chamada de sua mãe. e de 
ísis, de quem se diz num oráculo de um sarcófago que está misteriosamente grávida. 
Tsevat conclui: "Pode ser afirmado que kivn.t não é usado para denotar virgindade 
biológica, mas antes vigor juvenil e maternidade em potencial" (p. 339). 

O cognato acadiano, batiãtu, denota "em primeiro plano um grupo de certa faixa 
etária: somente em contextos específicos [...] o termo assume a conotação de 'virgem'" 
{CAI), v. 2, p. 174). J. J. Finkelstein (Sex oííences in Sumerian laws, JAOS, 86:355-72) e B. 
Landsberger (Jungfrãulichkeit: Ein Beitrag zum Thema "Beilager und Eheschliessung", 
In: Symbolae Juridicae ... M. David ... ed. J. A. Ankum ..., II Leiden, 1968, p. 41-105) têm 
enfatizado em estudos independentes que a palavra é normalmente melhor entendida 
como "jovem (solteira)". De fato, não há outra palavra para "virgem" no sumério ou no 
acadiano. Tal conceito é expresso de modo negativo pela expressão "a que não foi 
deflorada". 

No ugarítico, btlt é um epíteto freqüente para Anat, esposa de Baal, que 
repetidamente mantém relação sexual (cf. SELMS, A. van, Mar ri age and family life in 
ugaritic literature, Londres, 1954, p. 69, 109). 

Em uma tradição xiíta, Fátima, ainda que mãe de Hasan e Hussein e de outros 
filhos, tem o titulo de batill (VLROLLEAUD, C., Le théâtre Persan, Paris, 1950, p. 37). Em 
um texto aramaico de Nippur, Montgomery interpreta a frase, btwlt, "trabalhando sem 
suportar", como que denotando uma esposa desafortunada sofrendo por seus fracassos e 
enfermidades femininas (Aramaic incantantion texts from Nippur, Filadélfia, 1913, p. 
131). 
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295 7TD (btl) 

Tsevat concluiu que a palavra "não significa Virgem' em nenhuma língua, nem 
exclusivamente (aramaico), nem principalmente (hebraico), nem de modo geral (acadiano 
[e ugaritico?!)w (p. 340). 

Uso do AT. Se b'tidà é usada no sentido genérico, "jovem", ou no sentido mais 
especifico, "virgem", isso nào pode ser concluído com base em Êxodo 22.16(151 e s.; 
Deuteronômio 22.28, 29; Levítico 21.2, 3; etc. Todavia, em Levítico 21.13, 14 e Ezequiel 
44.22, onde brtidâ é contrastada com vários tipos de mulheres que já haviam tido 
experiência sexual, parece provável que o conceito de "virgem" está em vista. 

O argumento de Wenham de que as orações qualiflcadoras de b'tâf.â, tais como "que 
ainda nào teve marido" (Lv 21.2, 3) ou "a quem nenhum homem havia possuído" (Gn 
24.16; Jz 21.12), não têm sentido se a palavra tiver o significado de "virgem", não é 
convincente, pois não se pode verificar se tais orações são restritivas ou explicativas. Cf. 
2 Sm 14.5, passagem semelhante). 

Contudo, Wenham questiona a conclusão de que a palavra deva ter o sentido de 
v i rgem" em Deuteronômio 22.13-21, porque ele oferece uma interpretação aparentemente 

digna de confiança, assumindo o sentido geral de "adolescente nubente". No primeiro caso, 
b'tülim, "símbolos de virgindade" ( w . 14, 15, 17, 18), possui morfologi ca mente a forma 
regular de substantivos abstratos rio hebraico bíblico que designam faixas etárias {cf. 
netürlm, "juventude", zeqünim, "velhice"). Além disso, de acordo com ele, os "símbolos dc 
virgindade", assim chamados pelos anciãos, nào são os lençóis relativos à noite de núpcias, 
mas sim as roupas manchadas de sangue do último fluxo da jovem. Com tais roupas, os 
pais da moça podiam refutar a queixa do marido cheio de ciúme de que sua esposa já 
estava grávida de outro homem enquanto ainda vivia na casa de seu pai. Finalmente, ele 
argumentou que sua interpretação corresponde admiravelmente à frase que afirma que, 
se tais provas não pudessem ser apresentadas, a moça seria apedrejada até a morte, "pois 
fez loucura em Israel, prostitui ndo-se na casa de seu pai" (Dt 22.21). Assim, estas roupas 
serviam de teste, o que provava que ela não estava grávida quando se casou. Se ela não 
estivesse grávida, era aceita como virgem. Se tal interpretação de b'tülim está correta, ela 
então sustentaria a tese de que b*tülâ é uma "jovem em idade de casamento", visto que 
o início da menstruação seria o sinal mais claro de que ela já tinha alcançado tal idade. 

Visto que Wenham apresentou um argumento forte de que o teste da interpretação 
não era de virgindade, mas sim de castidade, pode-se admitir que b*tüiim ou tftúlâ 
certamente não fala de virgindade neste texto tão discutido. 

Em oito passagens a palavra tftülâ é contrastada ou combinada com a palavra 
hebraica para moço (Dt 32.25; 2 Cr 36.17; SI 148.12; Is 62.5; Jr 51.22; Lm 1.18; 2.21; Zc 
Sp7). Nestes textos as expressões têm apenas o sentido de moços e moças. Em Ezequiel 
9.6 a palavra (no plural) refere-se a jovens juntamente com crianças e a mulheres que 
serão mortas por causa da perversidade de Israel. 

Todavia, em Joel 1.8, onde a bUãlâ é convocada para lamentar a morte de seu ba'al, 
""marido", a palavra provavelmente não tem o sentido de "virgem", pois em outros textos 
6a'a/ é a palavra comum para "marido" e a tradução "noivo" de algumas versões não pode, 
por sua vez, ser confirmada. De igual modo em Ester 2.17, as brtulôt. que passaram a noite 
com o rei Assuero não são virgens, a não ser que se trate de uma figura de linguagem 
para dizer "as que tinham sido virgens". Em uma parábola Ezequiel fala de Oolá e Oolibá 
prcstiiuindo-se e tendo os seios de sua b''tíilim apalpados (23.3). Aqui também a noção de 
«rg indade não é precisa. Finalmente, em Jó 31.1 até mesmo a NEB traduziu por "moça" 

iniiiês e a ARA diz "donzela", pois não seria pecado para Jó fixar os olhos em uma 
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296 (bãtaq) 

virgem. A não ser que se trate de um epíteto para uma deusa cananéia, o termo designa 
provavelmente uma jovem casada (cf. vv. 8 e ss.). 

Conforme o grego partkeriôs, o latim uirgô e o alemão Jungfrau, bHülâ significava 
originalmente "jovem em idade de casamento", mas desde que ela era normalmente uma 
virgem, não era difícil que tal sentido viesse a ser incluído na palavra. Este significado 
mais técnico é um desenvolvimento posterior no hebraico e no aramaico e é claramente 
o seu sentido na era cristã. Não está claro quando a mudança ocorreu. 

O que fica claro é que alguém pode argumentar que, se Isaías (7.14), em seu famoso 
oráculo dirigido a Acaz. teve a intenção de se referir a uma virgem, ele poderia ter 
utilizado o termo b'tülâ, termo mais preciso do que 'almâ. 

b'túlâ é usado cm várias expressões figuradas que se referem a cidades ou países 
como jovens: Sião (Is 37.22); Babilônia (Is 47.1); Israel (Jr 18.13); etc. Cf a freqüente 
expressão "filha de Sião". 

Bibliografia: BEEGLE, Dewey, M., Virgin or young woman?, Asbury Seminarian, 
8:20-34. — GORDON, C. H., 'Almah in Isaiah 7:14, JBR, 21:106. — KNIGHT, G. A. F., The 
virgin and the Old Testament, RTR, 12:1-13. — YOUNG, Edwin J., The Immanuel 
prophecy, WTJ, 15:97-124; 16:23-50. — TDNT, v. 5, p. 831-4. — TDOT, v. 2, p. 338-43. 

B.K.W. 

296 *pr,2 (bãtaq) cortar, tirar, abater. Ocorre apenas no piei, em Ezequiel 16:40. 

297 i r a (batar) cortar em dois (Gn 15.10). 

Termo Derivado 

297a *TTQ (beier) parte, pedaço. 

298 nrG obtt) Aceita como raiz de: 

298a na (bat ) medida de líquido, cerca de 22 litros. Veja ZPEB, v. 5, p. 916. 

298b nna (bãttâ) precipício, declive íngreme (Is 7.19). 

298c nra (bãtá) fim, destruição (Is 5.6). 
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3 

K3 (gê'). Veja o n.° 299a. 

299 {gã 'â) levantar-se, crescer, ser exaltado em triunfo. 

Termos Derivados 

299a Í-K3 (gê') orgulhoso. 

299b tnK3 (gê'eh) orgulhoso. 
299c *nt« (gê'â) orgulho. 

299d (ga aivâ) majestade, orgulho. 

299e (gã on) exaltação. 

299f trfilW (gê'üt) majestade. 

299g t]VK5 (ga'ãyôn) orgulhoso. 

299h "1? (gêioâ) orgulho. 

O sentido primeiro desta raiz é "levantar". O termo ocorre sete vezes no AT. Em duas 
destas passagens (Ez 47.5; Jó 8.11) a tradução comum é preservada. A raiz também 
aparece quatro vezes no "Cântico à beira do Mar" (Êx 15.1: 15.21). Neste caso 
encontramos um fenômeno comum da língua hebraica, em que, por razões de ênfase, a 
forma finita do verbo é precedida do infinitivo absoluto. Assim, a maioria das versões 
traduz as duas formas verbais juntas por "triunfou gloriosamente". O sentido é que Deus 
"se levantou" (como uma onda) por sobre os seus inimigos. O sétimo uso da raiz está em 
Jó 10.16. A tradução exata é problemática. A passagem diz literalmente: "se ele se levanta 
a si mesmo, tu (Deus) caças-me como um leão". 

A idéia básica de levantar-se ou crescer é percebida nas seguintes passagens: 1) 
".-aías 9.17 refere-se a uma "coluna" (gê'ut) ascendente de fumaça, metáfora dos efeitos 
causados pelo pecado em tudo que ele tocar; 2) Salmos 46.3[4] refere-se ao "barulho" ou 
"tumulto" (ga'áwâ) de montanhas em uma cena de distúrbio cataclísmico; 3) Salmos 
89.9Í10] fala da "fúria (gê'üt) do mar", território governado pelo Senhor. Jó 38.11, parte 
do discurso de Deus, refere-se às ondas "orgulhosas" (gã'ôn). Com relação a estas 
jBBft-rências às águas espumejantes, pode-se comparar também a expressão "na floresta 
igáon do Jordão" em Jeremias 12.5; 49.19; 50.44 e Zacarias 11.3. Esta última é uma 
descrição da área de vegetação rica e densa que se localiza nos dois lados da parte sul do 
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299 1TO5 (gã 'â) 

vale do Jordão. (Cf . GLUBCK, N., The river Jordatz, p. 63.) A floresta pode ser assim 
chamada por causa de seu crescimento rápido e por sua grande quantidade de águas nas 
enchentes. 0 nome árabe para ela é Zor. 

A palavra "orgulho" (ou os seus sinônimos) pode ser usada tanto de maneira positiva 
como negativa no Antigo Testamento. No sentido positivo, duas aplicações podem ser 
discernidas. A primeira seria a daqueles versículos que falam da terra de Israel sob o 
aspecto da excelência: Salmos 47.415); Kzequiel 24.21; Deuteronômio 33.29; Naum 2.3 e 
Isaías 4.2. Em cada um destes casos o significado da terra tem tal conotação apenas por 
causa do seu relacionamento com lavé. Não se trata de uma característica intrínseca. 

Em segundo lugar poderíamos relacionar os versículos que falam do "orgulho (ou 
majestade, ou excelência)" de Deus: Êxodo 15.7; Isaías 2.10, 19, 21; 24.14; Miquéias 5.3; 
Jó 37.4; 40.10 (gãon) ; Deuteronômio 33.26; Salmos 68.35 {ga'ãw&)\ Salmos 93.1; Isaías 
12.5 e 26.10 (gê'üt). Na maioria destas passagens a palavra hebraica específica é 
traduzida na LXX por doxa ou por um termo equivalente e não por hubris. Por fim 
podemos observar o nome do espia da tribo de Gade, enviado por Moisés, chamado Geuel 
(Nm 13.15), "El é majestoso". 

Todavia, é no sentido negativo que o AT usa de maneira preponderante este conceito. 
As partes da Bíblia que empregam o termo com maior freqüência em um contexto de 
condenação são: 1) os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel e 2) Salmos, Provérbios e Jó. 
Existem 53 exemplos desse uso nestes seis livros. Tal acusação é feita muitas vezes contra 
os povos que não pertencem à aliança como: Moabe (Is 16.6); o Egito (Ez 30.6); os Filisteus 
(Zc 9.6); a Assíria (Zc 10.11) e assim por diante. 

Contudo, é sobre Israel que vem o juízo mais severo. A atitude é tão antiga quanto 
Sodoma (Ez 16.49 e cf Sl 10.2). A acusação exata diz respeito à arrogância, à 
insensibilidade descarada para com as necessidades dos outros e à presunção. É tanto 
uma disposição como um tipo de procedimento (sendo que ambos estão intrinsecamente 
relacionados). O orgulho leva inevitavelmente ã destruição (Pv 15.25; 16.18; Jr 13.9; Is 
13.11, et ai). 

Portanto podemos observar que o orgulho não é intrinsecamente errado. Descreve 
parte do caráter de Deus. Deve-se tornar parte do estilo de vida do crente (Jó 40.10 e Dt 
33.29). O pecado entra em cena quando a confiança final que se deve ter em Deus como 
fonte e objeto de nossa fé é alterada em direção a nós mesmos. 

gê 'â. Orgulho. Esta palavra é encontrada somente em Provérbios 8.13 (a ARA traz 
"arrogância"). 

gè 'eh. Orgulhoso. O adjetivo descreve o homem presunçoso. 

gé ' . Orgulhoso. Esta palavra é encontrada somente em Isaías 16.6 e deve obviamente 
estar relacionada com gê'eh como o paralelo exato de Jeremias 48.29 indicará. 

ga'ãyôn. Orgulhoso. Aparece somente em Salmos 123.4. 
Bibliografia: DRIVER, G. R., "Another Little Drink" in Isaiah 28:1-22, In: Words and 

rneaniJigs, ed. P. Ackroyd e B. Lindars, Cambridge, The University Press, 1968, p. 48-50. 
— A r- speito do uso da raiz g 'h em Ugarítico, 2 Aqht VI, 42-5, cf. LOFFREDA, S. RafTronto 
:'ra un testo ugarítico (2 Aqht VI, 42-5) e Giobbe 40, 9-12, Bibliotheca Orientalis, 8:103-16. 

TDNT, v . 8, p. 299-305. — TDOT, v. 2, p. 344-9. — THAT, v . 1, p. 379-82. — TWNTT v . 8, 
p. 299-302. — IIAR-EL, The pride of the Jordan, BA, 41:68-9. V.P.H. 
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300 (gã al) 

rq> (ga'ãwâ). Veja o n.° 299d. 

(g"âlay). Veja o n.° 300a. 

(gã'ôri). Veja o n.° 299e. 

rfitfâ (gêut). Veja o n.° 299f. 

<ga ayôn). Veja o n.° 299g. 

300 "Kà (gã'al) I, redimir, vingar, resgatar, livrar, cumprir o papel de 
resgatador. 

Termos Derivados 

300a {ffülay) redenção (apenas em Is 63.4). 

300b (g 'ullà) redenção, direito de redenção, preço da redenção, 

parente. 

300c btò (gõel) I, redentor. 

A forma participial do qal do verbo tornou-se praticamente um substantivo com todos 
os seus atributos, ainda que possa corretamente ser considerada apenas uma forma do 
verbo. 

O sentido original desta raiz é o de cumprir o papel de resgatador, redimindo 
portanto seu parente da dificuldade ou do perigo. O termo é usado juntamente com os 
seus derivados 118 vezes. Uma diferença entre esta raiz e a raiz muito semelhantepãdâ. 
"redimir", é que normalmente há uma ênfase em gã 'al na redenção como privilégio ou 
dever de um parente próximo. A forma participial do qal tem sido de fato traduzida por 
muitos por "parente-resgatador" ou por "resgatador", como faz a ARA. A raiz deve ser 
distinguida de gã 'al II, "manchar, macular". 

A raiz é usada em quatro situações básicas que abrangem o que um homem bom e 
veraz faria por seu parente. Em primeiro lugar, é usada na legislação do Pentateuco para 
se referir ao resgate de um campo que fora vendido em tempos de necessidade (Lv 25.25 
e ss.), ou para se referir à libertação de um escravo israelita que se vendera a si mesmo 
em tempos de miséria (Lv 25.48 e ss.). Essa aquisição e essa restituição eram tarefas do 
parente mais próximo. Em segundo lugar, ainda que associado com este uso, havia a 
"redenção" da propriedade ou de animais não sacrificáveis dedicados ao Senhor, ou ainda 
do primogênito dos animais imundos (Lv 27.11 e ss.). A idéia era que um homem poderia 
dar ao Senhor algo equivalente em troca, mas o preço da redenção deveria ser um pouco 
maior para evitar trocas desonestas. Nestes casos, o redentor não era um parente, mas 
sim o dono da propriedade. Em terceiro lugar, a raiz é usada para se referir ao parente 
mais próximo, que é o "vingador de sangue" em caso de um homem assassinado. A 
expressão inteira, "vingador de sangue", é quase sempre usada (cf. Nm 35.12 e ss.). 
Claramente a idéia é que o parente mais próximo deveria efetuar o pagamento de vida 

vida. Assim como uma casa é resgatada e um escravo é redimido por meio de 
nto. também a vida perdida de um parente deveria ser paga pelo equivalente, a 
assassino. O parente é o vingador de sangue. Este sistema de execução deve ser 

dos conflitos sangrentos, pois o gõel. era um executor sem culpa, não devendo 
por isto. 
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301 ^ ( g ã Ü D 

Pinal^jactiLe, há o uso muito comum, proeminente nos Salmos Íi nos profetas, de que 
Deus é o Redentor do Israel que se levantará em favor diç seu povo e os vindicará, Pode 
haver uma alusão à proximidade de parentesco do Pai ou ao senhorio no uso desta 
palavra. O preço tfc retenção uào é normalmente citado, embora a idéia d# julgamento 
sobre oa opressores de Israel como resgate seja incluída em Isaías 43,1-3. Deus, por assim 
diíer, redime seus filhos do um cativo ir o pior do que a escravidão. 

Talvez o exemplo mais conhecido do redenção dr> pobre esteja nos livro de Rute, que 
é o mais extenso testemunho do AT sobre a lei do levirato- De acordo com jÇeuÉferonômío 
25,5-10, uma viúva sem filhos deveria ser tomada pelo irmão de seu marido para 
perpetuar a £ em ente e, assim, assegurar a herança da terra que estava ligada aos 
d escondo nl.es do sexo masculino. O parente próximo aqui é chamado deyãbdm. A raia 
gã 'aí não é usada. Na situação de Rute, duas coisas são mencionadas; o campo e o 
casamento de levirato. O parente próximo estava disposto a comprar o campo„ mas não 
a casar-se tom Rute. 

A questão é que quando Noemi., em sua pobreza, teve de vender o campo, o parente 
n La ia próximo ficou obrigado a comprá-lo do volta para ela. Ele estava disposto a fazer isto 
a favor ria viúva de seu irmão, que ficara sem filhos. No final das contas, a terra 
presumivelmente seria devoiviria a ele, de álguma forma. Quando ele entendeu que 
precisava casar-se com Rute e ter filhos que manteriam a herança deles, recusou-se. e 
Boa/ entrou em cena Todavia, as [luas coisas, a redenção pelo parente mais próximo e 
b casamento de levirato, devem ser distLnguítUs. A palavra gõ'êl, "redentor", não se 
rafei e a esta segunda instituição, 

No famoso versículo de Jó 19.25, a palavra gõ'êl é traduzida por ' redentor" na ARA, 
e alguns a entendem como uma referência ã vinda dts Cristo em sua obra propiciatõria. 
Isto" seria expresso maíà característica mente pela palavra hebraica pãdâ '{q. tU. Está 
palavra em Jó 19-25 refere-se mais especificamente à obra dr: Deus, que. como amigo e 
parente resgatador, por meio da fé. por fim redimiria -Jó do pó da terra. A enigmática 
frase "da minha pele", do v. 26, poderia muito bem sor lida com vogais diferentes, 
significando "depois que eu despertar" (veja a nota de rodapé da NiV e também Jó 14,12-
14, onde a pergunta de Jó sobre a ressurreição Atinge o clímax pela sua esperança de que 
Deus atentará para ele por fim e que Jo, como uma árvore, terá um segundo ^crescer" — 
hálipô, v. 14, que corresponde ao liãlap do v. 7). De qualquer forma, Jó espera, por fim, 
ver a Deus, o seu gõ'êl, com OH próprios olhos. 

Bibliografia; JOHNSÚN, A, R.. The pvimarv me a n mg of the roót g% Supp VT, 1:67-
77. _ AIt 11-2, 21-3. — LEGCF.Tr, Donald A., The leüirate gÒel in#i£utÍQns of the ot, 

lJrcsbiterian & Reformed Presa. - TDOT, v. % p. 350-5. R.L.II. 

301 \gõ'al\ll, contaminar, macular: 

Temi" 1 Derivado 

301 a Çgõ W conlttminação, usado apenas em Neemias 13-29, referindo-se 
3 "contaminação do sacerdócio* pelos sacerdotes infiéis. 

Esta raiz, sem duvida, deve ser distingui da de gã'al 1, "redimir1. Parece ser uma 
formação secundária da raiz semelhante gd'al, encontrada também no aramaico, com o 
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303 2Z: (gbb) 

sentido de "detestar**, "abominar*. É usada 12 vezes. 
A contaminação especificada pelo verbo deve-se ao sangue do assassino (Is 59.3; Lm 

4.14 . o cangue da vingança tis 63.3) ou ao pecado em gerfld (Sf 3,1; Ne 1.3,29). A palavra 
é usada para se referir à contaminação cerimonial dos sacrifícios imperfeitos {Ml 1.7,12), 
:i dieta do rei pagâo (Dn 1.8) e à linhagem incerta dos sacerdotes depois do exílio (Ed 2,62; 
Ne 7.64). Assim, a contaminação especificada decorre de qualquer infração da lei moral 
ou cerimonial. A categoria de Jó 3-5 é incerta; A ARA traduz por "roclamar", entendendo 
o termo- como gã'al X. Talvez o contexto Favoreça esta tradução, O dia escuro do seu 
iÉfcscimento deve, de acordo com maldição de Jó, $er "adquirido" pelas trevas e habitado 
pela sombra da morte. 

K.L.H. 

25 (gaíO, Veja o n.u 303a. 
31 [gêb) 1 Veja o n/1 304a. 

{gêb) 11, III. Veja o n.:i 323 a, b. 

302 igb *}. Aceita como raiz de: 
302a {gebe' cisterna, tanque Is 30.14; Ez 47,11) 

303 igbb). Aceita como raiz de: 
303a (gab) dorsa, 

O substantivo e usado li? veies no AT. Sete delas estâq em Ezequiel (1.18; 10.12; 
16.24, 31., 39; 43.13). A palavra podo ser masculina ou feminina. Assim, Ezequiel 1,18 diz: 
"As suas bordas [nu rodas] {gabb&kem) [...] e as suas bordas [ou rodasl (gabbõtãm.) 
mm,,. ' ' . No singular, o termo ê sempre masculino. No plural, aparece no masculino seis 
vezes e no feminino duas (Ez 1.18 e Lv 14.9). 

Embora o sentido dado acima para gab seja "dorso" esta tradução só aparece em 
Salmos 129.3. O poeta, falando por Israel, reclama do tratamento duro ao qual Israel foi 
submetidpf pelos seus inimigos: "Sobre o meu 'dorso' lavraram os aradoros". Idéia e 
["raseologia semelhantes são usada? cm Isaías 51.23, embora ali a palavra para "dorso (ou 
cor^o)71 seja gaiv, sinônimo cie gab. 

O sentido básico parece ser algo como "curvado" ou ^arr^ondacio '- »Jó 15.26 mcnci mia 
grossura do escudo de Deus :guhbc niãginnãw) e a futilidade da tentativa de Jó dti se 

lançar sobre ele. Nas visões de Ezequiel, tiniu palavra refere-se aos aros das rodas dos 
carros moatradag pelos quatro seres viventes: Ezequiel 1.16; 10,12 o cf. 1 Keis 7.33. 

Três vezes em Ezequiel (16,24, 31, 39), Judá é condenada por edificar para si mesma, 
i r u m a prostituta, um "prostíbulo de culto" e elevados altares (rãma). Isto pode ser 

ama referência a uma colin$t construída artificialmente, sobre a qual cultos proibidos 
eram realizados (talvez um jogo de palavras entre rãmã e bãmá). Por iaso, a ÍAX traduz 
gab aqui por oikêma pornihon, "bordéis". 

gab aparece em Jó 13.12: Kos vossos 'baluartes' são 'baluartes' de barro'1. No 
tpjiLes.ro, Jó está refutando a idéia de que há alguma substancíalidadíi nos diagnósticos 
e soluçòes de seus críticos, 

Bibliografia: COHEM, A., Studies in 1 lebrew lexicography, AJSL, 40:153-85, esp. 1G5-
li l e bd ma _• ib em Jó 13.12 com a raiz rabínica gbb, "limpar folhas", e traduz Jó 13.12ÍJ 
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304 ígbh) 

p-or "como partículas inúteis de barro é o seu amontoado de argumentos". — GÜILLAUME, 
A., The Arabic background of the Book of Jofo., In: Promise and fulfillment, Edimburgo, 
Clark, 1963, p. 106-27, esp. p. 112, traduz Jó 13.126 por "suas réplicas são respostas 
empoeiradas". 

V.P.H. 

304 <"03 (gbh). A c e i t a c o m o ra i z de: 

304a 2." [gêb) I, gafanhoto (somente em Is 33.4) 

304b j là (gôb) ga fanhotos (somente em Na 3.17) 

304c (gõbay), (góbãy) gafanhotos (Am 7.1; Na 3.17). 

305 na? (gdbah ) ser alto, exaltado. 

Termos Derivados 

305a r>ü2 (gãbõah.) alto, exaltado. 

305b H23 igõbah) altura, exaltação. 

305c nrG.2 (gabf iüt ) altivez (somente em Is 2.11, 17) 

A raizgábah e os seus derivados são usados 94 vezes no AT. O verbo aparece no qal 
24 vezes, com o sentido básico de "ser alto ou elevado", e no hifil dez vezes, com o sentido 
de "tornar alto, exaltar", gãbõah aparece 41 vezes, o substantivo gõbah 17 vezes e o 
substantivo apenas duas. A raiz é usada somente três vezes no Pentateuco (Gn 
7.19; Dt 3.5; 28.52), mas, em contraste, nos profetas encontramos 14 ocorrências em 
Isaías, sete em Jeremias e 22 em Ezequíel. 

•Quando a raiz é usada no sentido básico, descreve a altura de pessoas, objetos, locais 
e fenômenos naturais. Portanto, o verbo gãbah designa o crescimento de uma árvore (Ez 
17.24; 31.5, 10, 14); o caule de uma videira (Ez 19.11); os céus em contraste com a terra 
(Sl 103.11; Jó 35.5). Saul é descrito como "mais alto" do que qualquer um de seu povo < 1 
Sm 10.23). Qualifica o muro alto que Manasses construiu em volta de Jerusalém (2 Cr 
33.14). Pode ter o sentido de "voar alto" como uma águia {JT 49.16; Ob 4). 

De igual modo, o adjetivo gãbõah designa uma ou mais montanhas altas ((Jn 7.19; 
Is 30.25; 40.9; 57.7; Jr 3.6; Ez 17.22; 40.2; Sl 104.18); colinas altas (1 Es 14.23; 2 Rs 
17.10; Jr 2.20; 17.2); os portões altos da Babilônia (Jr 51.58); muralhas altas (Sf 1.16); 
torres altas (Is 2.15); a forca alta preparada para Mordecai (Et 5.14; 7.9); os chifres da 
visão de Daniel (Dn 8.3). Um levantamento semelhante poderia ser feito com respeito ao 
uso do substantivo gõbah. 

Em vários lugares a palavra é usada em sentido muito positivo com respeito ao 
homem, tanto como uma qualidade de vida digna de posse como um termo que se refere 
ao próprio Deus. Quanto ao primeiro caso compare as palavras de Deus a Jó: "Orna-te, 
pois, de excelência (gã'ôn) e grandeza (gõbah ) " (40.10; cf. 36.7) e de 2 Crônicas 17.6: 
"Tornou-se-lhe ousado felevado] o coração em seguir os caminhos do SENHOR". Quanto ao 
segundo exemplo, a posição de Deus é apresentada como que "nas alturas" (Sl 113.5; «Jó 
22.12), e seus caminhos são "mais altos" do que os do ser humano (Is 55.9). 

A nuança comum por trás das palavras em discussão é a de orgulho e altivez. E 
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307 ta (gãbal) 

interessante o uso negativo da palavra relacionado com alguma parte do corpo humano. 
Por exemplo, o orgulho é vinculado ao coração em: Ezequiel '28.2,5,17; Salmos 131.1; 
Provérbios 18.12; 2 Crônicas 26.16; 32.25 (todos com o verbo); Provérbios 16.5; 2 Crônicas 
32.26 (com o adjetivo e o substantivo). Isaías 2.11; 5.15 e Salmos 101.5 relacionam o 
orgulho aos olhos. Provérbios 16.18 e Eclesiastes 7.8 vinculam o orgulho ao espírito 
humano, enquanto Salmos 10.4 o faz com o "nariz" (ou semblante) do homem. Em poucas 
ocasiões alguns indivíduos são considerados culpados especificamente por causa do pecado 
do orgulho: Uzias (2 Cr 26.16); Ezequias (2 Cr 32.25, 26); o príncipe de Tiro (Ez 28.2,17 ). 
Por outro lado, Isaías fala do servo sofredor, que será exaltado (râm), elevado incisa') e 
mui sublime (gãbah) (52.13). 

Na LXX a palavra é traduzida por hupsos ou por hupsêlos, mas nunca por hubris. 
Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 356-60. — THAT, I, p. 394-7. 

V.P.II. 

306 nZÜ (gbh). Ace i ta como raiz de: 

306a (gibêah) possuir uma antecalva (somente em Lv 13.41). 

306b r . r ( g a b b a h . a t ) antecalva (somente em Lv 13). 

CTVQS (gubhút). Veja o n.° 305c. 
Vü? (gebul\ rh'2: (g*bülô). Veja o n.° 307 a, b. 

Ti33 (gibbôr). Veja o n.u 310b. 
rTT.33 (gbürâ). Veja o n." 310c. 

(gõbay). Veja o n.° 304c. 
nr23 [g-bíná). Veja o n." 308b. 

(gbia1). Veja o n.° 309b. 
rrrz: (tfbirá). Veja o n.° 310d. 
ÜTD5 (gábísh). Veja o n.° 311a. 

307 'TH5 (gãbal) dividir fronteira. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

307a (gbül) fronteira. 

307b vrT^m: ( f b â l â ) fronteira, termo. 

307c rbz: (gablut) distorção* 

307d »".7!I13Ç> (migbãlõt) retorcidas, i.e., cordas. 

O verbo aparece apenas cinco vezes: Deuteronômio 19.14; Josué 18.20; Zacarias 9.2, 
no qal; Êxodo 19.12, 23, no hifil, "marcar limites". 

A raiz ̂ 6/ é encontrada no local denominado Gebal ou Biblos, cidade marítima fenícia 
na costa do Mediterrâneo, provavelmente no sentido do termo árabe Jebel, "montanha" 
— montanhas que estabelecem uma fronteira natural. 
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307 ̂  {gabai) 

g"bul. Fronteira, limite, território. Usado com muita freqüência nos livros do Antigo 
Testamento nos quais se dedica muita atenção e detalhe às divisões geográficas, como é 
o caso da última parte de Josué. 

Este substantivo aparece 216 vezes no AT. É encontrado com maior freqüência em 
Josué (66 vezes); Ezequiel (39 vezes» de modo preponderante nos capítulos de 40 a 48) e 
em Números (25 vezes). O substantivo é usado para designar ou um limite geográfico ou 
o território como um todo. Em poucas ocasiões o termo é usado no sentido figurado. 

Há três usos principais degfbül: 

1) tfbàl indica um limite dado por um dos quatro pontos cardeais: "sul" (Nm 34.3; Js 
15.2,4); "noite" (Nm 34.7; Js 15.5); "leste" (Nm 34.10; Ez; 45.7); "oeste" (Nm 34.6; Js 
15.4, 12). 

2) Uma fronteira demarcada por uma corrente de águas: Números 22.36; o Amou; 
Josué 15.5, o mar. 

3) Os limites de uma terra que pertencem a uma nação ou a uma subdivisão dentro de 
tal nação. Aqui pode ter o sentido de "termo", como no caso do Egito (1 Rs 4.21 [5.1]); 
de Edom (Js 15.1); de Moabe (Nm 21.13); de Amom (Nm 21.24). 
O substantivo pode também ser traduzido por "território", como em Gênesis 47.21 
(Egito); Juizes 11.18 (Moabe); Juizes 1.36 (amorreu). Podemos também observar as 
referências à expressão "em (todo) o g'bül de Israel (Jz 19.29; 1 Sm 11.3,7; 27.1 inter 
alia), que deve sempre ser traduzida por "em (todo) o território de Israel", com 
exceção de 2 Reis 14.25. Por isso a expressão é um sinônimo de "a terra Cerets) de 
Israel". 

4) A palavra pode designar os termos ou a extensão mais distante das posses de 
indivíduos ou grupos de indivíduos: "termos de sua terra" (Dt 19.3); "os termos de 
sua herança" (Js 16.5), "o território da sua sorte1" (Js 18.11), "os termos da sua cidade 
de refúgio" (Nm 35.26). 

5) Sempre que g'bíd é usado com um nome de cidade, deve ser traduzido por 
"território": Asdode, 1 Samuel 5.6; Tifsa, 2 Reis 15.16; Gaza, 2 Reis 18.8; inter alia. 

6) Figuradamente a palavra c usada para descrever "os limites das trevas" (Jó 38.20); 
"a terra da perversidade" (Ml 1.4); "terra da santidade de Deus" (Sl 78.54). 
No antigo Oriente Próximo havia, pelo menos no papel, grande respeito pelos limites 

do outro, quer se tratasse de fronteiras nacionais, quer individuais. Violar tais limites era 
violar algo que Deus tinha ordenado. Ele tinha estabelecido os limites de todos os povos 
(Dt 32.8). Ele fixou os termos de todas as terras (Sl 74.17; 104.9). Colocou as praias como 
limite para o mar (Jr 5.22). 

Não é estranho, portanto, que a Bíblia proíba mudar os limites de uma propriedade 
antiga do próximo (g"bul) (Dt 19.14). Quem assim fizer deverá ser "amaldiçoado" (Dt 
27.17). A transgressão, naturalmente, não era a violação da tradição, mas o roubo da 
propriedade — uma propriedade real inalienável. Nada menos do que uma imprecação 
bíblica levantada contra o violador era suficiente.(Cf também Os 5.10; Jó 24.2-4; Pv 
22.28; 23.10). Em tais crimes, quem os comete são os fortes e ricos, e as vítimas, os fracos, 
os órfãos e as viúvas. Com base nos vários manuscritos encontrados no mar Morto, 
descobrimos que aqueles que abandonavam a seita de Qumran eram conhecidos por 
"removedores do marco da terra". 

A luz da raiz ugarítica gbl e do cognato árabe, várias ocorrências do hebraico gbíd 
podem ser mais precisamente traduzidas por "montanha": 1 Samuel 13.18, "a montanha 
que aparece por sobre Zeboim", e o SI 78.54, "E conduziu-os até o limite do seu santuário, 
até este monte que a sua destra adquiriu" (ARO). 
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309 rJ2: (gb') 

g*bülâ. Fronteira, limite, marco da terra. Com exceção de Isaías 28.25, todos os usos 
desta palavra aparecem no plural. 

Bibliografia: DAHOOD, M., Hebrew-Ugaritic lexicography II. Bib, 45:383-412, esp. 
p. 396. — ELON, M., Hassagat gevul, Encyclopedia Judaica, v. 7, p. 1460-66. — RABIN, 
C., The Zadokite documents, Óxford, Clarendon, 1954, p. 4, 20, 42. — Ross, J. F., 
Landmark, WB, v. 3, p. 66-7. — TDOT, v. 2. p. 361-6. 

V.P.H. 

308 p " (gbn) Aceita como raiz de: 
308a '2J (gibên) corcovado (somente em Lv 21.20). 

308b (g'blnâ) coalhada, queijo (somente em Jó 10.10). 
308c (gabn.õn) pico, monte elevado (somente em SI 68.16). 

(gabnõn). Veja o n.' 308c. 

309 122j (gb'). Aceita como raiz de: 
309a Tnij2í (gib'â) colina. 

309b V*2l (gãbia') copo, tigela. 

309c iTiiJJ^q (migbcVôt.) turbante. 

309d (gib'0/y botão de flor. 

gib'â. Colina. O substantivo, usado 60 vezes no AT, pode-se referir a um local natural 
menos alto do que uma montanha, ainda que de modo mais freqüente, como veremos, 
aparece como um lugar de adoração ilícita. O mesmo termo também é usado para o local 
chamado Gibeá, cidade benjamita onde nasceu Saul. 

Dos 60 usos de£íò'o no hebraico bíblico, a grande maioria pode ser encontrada nos 
profetas (13 vezes em Isaías, nove em Jeremias e oito em Ezequiel). É particularmente 
interessante aqui o uso da expressão "em cada colina alta (gib'ã) e sob cada árvore verde", 
ou suas variações, como referência ao local dos cultos de fertilidade em fsrael e Judá. 

Esta frase ocorre 16 vezes no AT. Algumas destas passagens são: Deuteronômio 12.2; 
1 Reis 14.23; 2 Reis 17.10; Jeremias 2.20; 17.2; p:zequiel 6.13; Oséias 4.13; 2 Crônicas 
28.4. Cada um destes versículos condena uma prática cananéia pagã que tinha sido 
adotada pelos hebreus. 

Se tal prática nada ortodoxa deve ser igualada a práticas semelhantes nas quais se 
envolveram os israelitas, as quais estavam relacionadas com os "altos" (bãmâ), então a 
razão para a denúncia profética torna-se clara. Não há nada inerentemente errado com 
a adoração a Deus em "montes". A experiência do povo no deserto corrobora isto! Mas 
neste caso, parece que os israelitas adotaram ritos cultuais de imoralidade, populares 
entre grupos agrícolas que tinham sua fé em Baal(s), o deus da fertilidade que dava a 
chuva e as colheitas, e em Asera, a deusa da fertilidade. Por que tais práticas de deleite 
eram vistas pelos profetas com abominação e horror não é difícil de imaginar. 

migbã 'ôt. Turbante, tiara, aparato para a cabeça. Usado apenas quatro vezes: Êxodo 
28.40; 29.9; 39.28; Levítico 8.13. Talvez fosse convexo em sua forma, sendo traduzido por 
"quepe" pela RSV. Era usado pelos sacerdotes comuns e deve ser diferenciado do turbante 
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310 121 (gabar) 

usado pelo sumo sacerdote {mitsnepet). 
Bibliografia: ALBRIGHT, W. F., The high place in ancient Palestine, Supp VT, 4:242-

58. — HAMLIN, E. John, The meaning of "mountains and hills" in Isa. 41:14-16, JNES, 
13:185-90. — HOLLADAY, W. L., On every high hill and under everv green tree, VT, 11:170-
6. — MCCOWN, C. C., Hebrew high places and cult remains,,//?/,, 69:205-19. 

V.RH. 

(giboi). Veja o n.° 309d. 

310 .nr (gabar) prevalecer, ser poderoso, ter força, ser grande. 

Termos Derivados 

310a ""23 (geber) homem. 

310b t~.1I> (gibbôr) homem poderoso. 

310c t r n r a (g'burà) poder. 

310d ""7=1> (g~birâ) senhora, rainha (masc. senhor, Gn 27.29, 37). 

310e « 'Zjy (g"beret) senhora, rainha. 

Esta raiz e os seus derivados ocorrem 328 vezes no AT, das quais o verbo é 
responsável por 26. O termo cognato ó bastante comprovado nas outras línguas semíticas, 
aparecendo no acadiano, no árabe, no aramaico, no fenício e no moabita. Até o momento 
só é conhecido como substantivo próprio no ugarítico De modo geral, o mesmo significado 
está presente nas outras línguas. No árabe o sentido básico da raiz é "levantar, levantar-
se, restaurar", com a idéia de "ser forte", "prevalecer", "vencer", somente nas construções 
derivadas. O hebraico pode ter uma amplitude de sentido semelhante, que pode ser vista 
no hitpael, onde a idéia não é tanto fazer que alguém prevaleça sobre Deus, mas de 
levantar-se com arrogância e. permanecer diante de Deus (Jó 15.25; 36.9; Is 42.13). A raiz 
hebraica está normalmente associada a combate e tem relação com forca e vitalidade do 
guerreiro bem-sucedido. 

Na primeira análise, a força e os homens poderosos eram motivos de celebração no 
AT. Durante a maior parte do período bíblico, Israel esteve numa era heróica. Por isso, os 
feitos e as realizações de seus heróis eram motivo de deleite e de recordação por meio de 
histórias. Um feito como estes foi o dos três valentes de Davi, quando romperam as linhas 
filistéias a fim de trazer água de Belém (1 Cr 11.15-19). 1 Samuel 1 é um lamento pelos 
heróis que caíram, Saul e Jônatas, exaltando seus feitos valentes. De maneira 
semelhante, 2 Samuel 23 registra as glórias de vários poderosos. 1 e 2 Crônicas contêm 
muitas referências aos valentes de Israel, empregando normalmente a frasegibbôr hayil, 
"poderosos de valor" para descrevê-los. Embora Crônicas geralmente utilize o termo para 
expressar "guerreiro" ou "soldado", há indícios de que originariamente este fosse um termo 
técnico para se referir aos homens de certa classe social, "nobres" que tinham o privilégio 
de prestar serviço militar a seus reis (cf. Rt 2.1; 1 Sm 9.1; 2 Rs 15.20, etc., onde 
"guerreiro" é uma tradução muito parcial). 

Não é surpreendente que numa sociedade como esta, Deus fosse muitas vezes 
descrito como guerreiro. Deus é o verdadeiro protótipo do homem poderoso, e, se os feitos 
de um guerreiro terrestre são relembrados, quanto mais deveriam ser os de Deus. Por isso 
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312(gãg) 

os salmistas relembram os poderosos atos de Deus (106.8; 145.4.11,12; etc.) e, em vários 
lugares, os atributos que se esperariam de um rei-guerreiro — sabedoria, poder, conselho 
e entendimento —, atributos divinos por excelência (Jó 12.13; Pv 8.14). Isaías (9.6; cf. 
1.0.21) declara que estes serão os atributos do Rei vindouro, cujo nome é Deus Forte, bem 
como Príncipe da Paz; todavia, ele também deixa claro que justiça e eqüidade 
acompanharão o seu poder {cf. SI 89.13, 14Í14, 15]). 

O poder de Deus delineia os limites do poder humano, porque a capacidade humana 
deve receber sua glória enquanto nâo ultrapassar os limites devidos. Quando o homem 
vê seu poder como tudo o que ele precisa para uma vida bem-sucedida, ele está iludido 
(SI 33.16; 90.10; Ec 9.11). Quando ele. na arrogância de sua força, coloca-se contra o Deus-
Guerreiro, ele será destruído (SI 52; Jr 9.22; 46.5; etc.). Em vez disso, o poder precisa ser 
temperado com sabedoria (1 Sm 2.9; Pv 16.32; 21.22), e a maior sabedoria de todas é 
confiar em Deus. Por isso é dito que é um^eòer (macho no ápice de sua força) aquele que 
confia em Deus (SI 40.415]). O homem possuído de poder que, apesar disso, desconfia de 
suas próprias forças e, pelo contrário, confia nas de Deus é mais adequadamente chamado 
de "homem" (Jó 38.3; -Jr 17.7; Mq 3.8). Este é o "novo homem" de Paulo, pois ele terá 
descoberto que, embora as transgressões tenham prevalecido contra ele (SI 65.3[4Í), a 
misericórdia do Senhor prevalecerá sobre elas (SI 103.11) e o Senhor é de fato "poderoso 
para salvar" (SI 80.3). 

geber. Homem. Como termo distinto de outras palavras de sentido mais genérico para 
homem como 'ãdãm, 'ish, 'enõsh, etc., esta palavra diz respeito especificamente a um 
homem no ápice de suas forças. Como tal. descreve a humanidade em seu nível máximo 
de competência e capacidade. Há 66 ocorrências. 

gibbôr. Poderoso, forte, valente, homem poderoso. Traduzido também por "guerreiro". 
Os heróis ou campeões dentre as forças armadas. Ocorre 156 vezes. 

g"bürâ. Poder. Refere-se especialmente ao poder real. Como tal, o termo refere-se 
comumente a Deus. São 63 ocorrências. 

Bibliografia: FREDUIKSSON, H., Jakwe ais Krieger, Lund, Gleerup, 1945. — 
KOSMALA, lians, Hebraer-Essener-Christen, Briíl, 1959, p. 208-39. — , The term 
geber in the Old Testamcnt and in the scrolls, Supp vr, 17:159-69. — KRAELING, E. G., 
The significance and origin of Gen 6; 1-4, JNES, 6:193-208. — MlLLER, Patrick D., The 
divine council and the prophetic call to war, VT, 18:100-7. — , God the warrior, 
Tnterp 19:39-46. — PALACHE, J., Semantic noteson the. Hebrew Icxicon, Leiden. Brill, 1959, 
p. 18. — VAN DER PLOEG, J., Le sens de gibbor hail, RB, 50:120-5. — WRTGHT, G., The Old 
Teslamen t and theology, Ilarper, 1969, p. 121-50. — TDOT, v. 2, p. 367-81. — TU AT, v. 1, 
p. 398-401. 

J.N.O. 

311 £33 (gbsh). Aceita como raiz de: 
311a EF (gãbtsh) crista l (s omente em Jó 28.18). 

312 (gãg) telhado, cobertura de casa. 

Esta palavra aparece trinta vezes no AT e normalmente significa o ponto mais alto 

'235 



313 "TU (gãdad) 

de um edifício, com exceção de Êxodo 30.3; 37.26 (o "chifre" do altar do incenso) e Ezequiel 
40.13 (a medida da porta oriental do pátio externo desde as "costas" de nm lado ate as 
"costas" do outro). 

O telhado, ao qual o termo se refere, era plano e não em forma de cunha. Isto se 
torna evidente a partir de várias passagens. Os exilados que voltaram ergueram cabanas 
e observaram a festa dos tabernáculos- no terraço (telhado) de suas casas (Ne 8.16). Saul 
dormiu no telhado quando, ainda jovem, visitou Samuel (1 Sm 9.25, 26). Foi deste ponto 
de observação que Davi viu Bate-Seba banhando-.se, e a concupiscência foi gerada em sua 
imaginação (2 Sm 11.2). A casa de Urias foi edificada muito provavelmente em torno de 
um pátio central, a céu aberto. O palácio de Davi, o edifício mais alto do complexo, dava 
vista para as casas que ficavam abaixo. No caso de Sansão (Jz 16.27), o telhado era 
grande o suficiente para suportar 3 000 pessoas. Raabe escondeu os espias nas canas de 
linho de seu telhado (eirado) (Js 2.6, 8). E provável que ela tivesse deixado o linho para 
ser macerado pelo orvalho. 

Talvez a palavra hebraica tenha mais sentido do que a própria raiz. Provérbios 21.9 
e 25.24 acham possível (ou afirmam!) que é melhor aceitar a solidão e o desconforto (em 
hebraico, pinnatgàg, "canto do eirado") do que viver com uma mulher rixosa (briguenta). 
Igto pode bem significar que é melhor, em tal situação, ser alojado precariamente no canto 
do eirado (telhado) (cf. a LXX hupaithrou, "ao ar livre"). Pode ser também uma referência 
a um sótão limitado que um hóspede poderia usar numa ocasião de emergência (.cf. 1 Rs 
17.19; 2 Rs 4.10. embora a raiz gág não seja usada aqui). 

O teto era um local onde a idolatria era invocada: Isaías 15.3; 22.1; Jeremias 19.13; 
32.29; 48.38. Três vezes (Sl 129.6; 2 Rs 19.26; Is 37.27) na forma de maldição, aparece a 
fórmula "que eles sejam como a grama nos 'eirados'". A analogia refere-se ã grama que 
nasce rapidamente no teto plano das casas que eram cobertas de terra batida. Não tendo 
a profundidade do solo para se enraizar, a grama murcha e morre (cf. a parábola do 
Semeador contada por Jesus em Mt 13.3 e s.). 

Bibliografia: Com respeito ao uso da raizGG em Ugarítico, veja GORDON, VT, 19: n.° 
556. — KOKHLER, L., I Iebráische Etymologien, JBL, 59:35-40, esp. p. 37-8 derivam ambos, 
tanto o hebraico quanto o ugarítico do egípcio D3 d3, "cabeça, forro". 

V.P.H. 

12 (gad) I, II. Veja o n.n 313c,d. 

T3 igãd). Veja o n.° 313e. 

313 "H? (gãdad) cortar, invadir. 

Termos Derivados 

313a f-rr 72 (grdúd) I, grupo saqueador. 

313b (gtdúd) II, rníTI (gedáda) su/co, 

313c (gad) I, coeniro. 

313d (gad) II, sorte. 

313e 1 (gãd) Gade. 
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313 T~i2 (gãdad) 

Este verbo é usado 11 vezes no AT. Sete delas estão 110 hitpoel e, com duas exceções, 
todas as ocorrências referem-se a um ato de autoflagelação num ritual de adoração ou ao 
costume de lamento. A passagem mais conhecida é o episódio dramático do monte 
Carmelo, entre Elias e os profetas de Baal. Na tentativa de invocar o poder de Baal, os 
profetas clamaram em alta voz e "feriram-se" depois do ritual com espadas e lanças (1 Rs 
18.28). Qual era exatamente a prática por trás destes ferimentos auto-infligidos não se 
sabe com certeza. Tudo tem sido mencionado como possibilidade, desde a idéia de que o 
ritual era um substituto do sacrifício humano até a idéia de que a efusão do sangue 
estabelecia uma aliança entre a divindade e o adorador. Muito provavelmente, visto que 
o sangue era algo tão vital, a autoflagelação era um ato de magia imitadora, e, como os 
adoradores abnegavam parte de seu próprio eu, a divindade seria induzida a liberar o seu 
poder da maneira que fosse reivindicada em determinado momento (neste caso, fogo). 

Desde que a Bíblia rejeita a idéia pagã de que Deus pode ser coagido, também proíbe 
tais práticas, conforme descrito em 1 Reis 18.28. Assim, cf. Deuteronômio 14.1: "Não vos 
dareis golpes". Por três vezes aparecem referências a esse comportamento em Jeremias: 
16.6; 41.5; 47.5, no último caso com respeito aos filisteus. 

Aparecendo duas vezes no hitpoel, o verbo não tem nenhuma relação com a idéia de 
ferir alguém. Os exemplos são: 1) Jeremias 5.7: "... e em casas de meretrizes 4se 
ajuntaram em bandos* " e 2) Miquéias 5.1 [4.14]: "Agora ajunta-te em tropas, ó filha de 
tropas (gfdüdy\ (A NIV tem uma nota de rodapé que diz: "Fortaleça os seus muros, ó 
cidade murada", cf. o aramaico güddã', "muro" — talvez da raiz hebraica gãdâ'?). 

Esta referência de Miquéias mostra a nuança comum de gãdad quando usado no qal: 
cf. Miquéias 6 e Salmos 94.21. Em ambas as vezes é o invadido que fala do invasor em 
lima situação de incerteza. Finalmente podemos notar o uso do verbo gãdad em Gênesis 
49.19, juntamente com a "bênção de Jacó" sobre Gade. O texto diz: "Quanto a Gade (gãd), 
uma guerrilha igdüd) o acometerá {y'güdennâ)\ mas ele a acometerá iyãgud) por sua 
retaguarda Çãqêb)". Obviamente, este versículo está cheio de trocadilhos conforme 
ilustrado pela aliteração deliberada. 

gfdüd. Grupo saqueador, tropa. Este substantivo aparece 32 vezes no AT, exceto em 
Salmos 65.10(11], onde gdüd deve ser traduzido por "sulcos" e é paralelo de flãmeyhã, 
"leivas", e em Jeremias 48.37, gedudõt, "incisões". 

A palavra refere-se normalmente àqueles que tomam parte em uma investida mi litar, 
mas pode vez por outra referir-se à própria investida: 2 Samuel 3.22. Na maior parte das 
vezes, o substantivo não se refere às próprias tropas de Israel, mas sim às de seus 
inimigos: 1 Samuel 30.8, 15, 23; 1 Reis 11.24; 2 Reis 5.2; 6.23; 24.2. Em certas situações 
Deus pode permitir que estes descrentes inflijam dano sobre o seu próprio povo a fim de 
castigá-lo (Jr 18.22). 

Um g*dúd podia funcionar oficialmente sob o patrocínio real: 2 Samuel 3.22 (Davi); 
2 Samuel 4.2 (Isbosete); 2 Crônicas 22.1 (Acazias); 2 Crônicas 25.9, 10 (Amazias); 2 
Crônicas 26.11 (Uzias). A função de tais tropas, talvez mercenárias, não era conquistar 
terra, mas antes manter pressão sobre os povos já reduzidos à condição de vassalos para 
que ficassem submissos. Em alguns casos estas tropas tornaram-se principalmente 
espoliadoras. Este é o caso da "tropa" de amalequitas mencionada em 1 Samuel 30.8, 15, 
23. Há poucas referências na Bíblia ag^düd que agiam de modo independente, como é o 
caso da "horda de salteadores" de Oséias 6.9; 7.1. 

Por duas vezes o livro de Jó refere-se ao gedúd de Deus: 19.12; 25.3, análoga à 
expressão Yahiueh ts'bã'ôt, "Senhor dos exércitos". O próprio Jó afirma que fora, certa 
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314 rru igdh) 

vez, como um rei entre as suas "tropas" («Jó 29.25). 

g a d II. Sorte. Esta palavra aparece apenas duas vezes no AT. Em Gênesis 30.11 aparece 
como um trocadilho com o nome de Gadc. E disse Lia: Afortunada!, ou como traduz a ARC: 
"vem uma turba", dividindo o bãgãd do TM ein algo como bú 'fgãd. A tradução de Speiser 
na Anchor Bible é "quão propício". Parece preferível traduzir o termo como um apelativo 
e relacioná-lo com nomes próprios tais como Gadiel (Nm 13.10), "El é minha sorte"; Gadi 
(2 Rs 15.14-17) e o profeta Gade (1 Sm 22.5). 

O outro único lugar onde esta palavra é usada é em Isaías 65.11: "Mas a vós outros, 
os que vos apartais do SENHOR, [...1 que preparais a mesa para a deusa Fortuna (ou para 
Gade), e misturais vinho para o deus Destino (ou para Meni)" Gade aqui parece referir-se 
a uma divindade da sorte equivalente em significado à deusa Tique grega. O rito descrito 
aqui é o lectisterium, i.e., ritual no qual se espalhava comida diante de uma imagem da 
divindade. 

gãid. Gade. Nome do primeiro filho de Jacó dado por Zilpa, ama de Lia. Posteriormente 
tornou-se uma das tribos que se estabeleceu na região transjordânica. O nome deve ser 
relacionado comgãdad /g'düd. ,Já discutimos Gênesis 49.19, que aponta para a capacidade 
de Gade em assuntos militares. Deuteronômio 33.20 compara Gade a urna leoa feroz, 
pronta para despedaçar sua vítima. De acordo com 1 Crônicas 5.18, Gade é "hábil na 
guerra". A aparência leonina de Gade também é enfatizada em 1 Crônicas 12.8. Os 
gaditas também eram belos e ágeis como uma gazela. 

V.P.H. 

314 (gdh). Aceita como raiz de: 
314a (gadà) margem do rio. 

314b t '-? (g*di) cabrito. 

314c igrdíyâ) cabritos, somente no plural. 

g*di. Cabrito. A etimologia da palavra é incerta. Na pecuária de Israel um (ilhote macho 
do rebanho caprino era o animal de maior consumo, de menor valor, por exemplo, que um 
cordeiro. Os filhotes machos eram úteis pela carne; as fêmeas eram conservadas para a 
procriação. Assim, um cabrito servia muito bem de alimento: Gênesis 27.9,16; «Juizes 6.19; 
13.15; 15.1; 1 Samuel 10.3; 16.20 (e cf. Lc 15.29, embora, por mais que se queira ser 
gentil, não está na mesma categoria de um "bezerro cevado"). O cabrito podia servir 
também de presente, como no caso de Judá, que o entregou ã sua cunhada Tamar (Gn 
38.17, 20, 23). Quando Isaías nos dá um relance da era escatológica, diz que "o lobo 
habitará com o cordeiro (kebes) c o leopardo se deitará junto ao cabrito" (f£di, Is 11.6). 

E especialmente interessante a tríplice repetição contra cozinhar "um cabrito no leite 
de sua mãe" (Êx 23.19: 34.26; Dt 14.21). Até recentemente a razão de tal proibição era um 
enigma. Esta lei é a base da proibição judaica Kashrut, que proíbe preparar ou consumir 
qualquer alimento no qual carne seja misturada com leite ou derivados de ambos. 

Os cabritos podiam ser usados em sacrifício, como indica Números 15.11 e ss. 
Todavia, não pod iam ser cozidos no leite. A resposta à questão vem dos textos ugaríticos 
cananeus, especialmente da história agora conhecida popularmente por "O nascimento dos 
deuses" ou "A história de Shahar ('aurora') e Shalim Cocaso')", em GORDON, UT, 19: n." 
52. As linhas 15 e 16 desta história dizem: 
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315 igâdal) 

15: 7 • 'ist • sb'd • gzrm • tb(h • g)d • bhlb • >M/R • fe/MI 7 
15: Sobre o fogo, por sete vezes os sacriíicantes cozerão um cabrito no leite e um 

cordeiro (ou hortelã [?]> na manteiga. 
O contexto indica que um cabrito é cozido no leite em certos sacrifícios pagãos-, 

possivelmente das prim irias, como parte de uma refeição sacrificial que asseguraria urna 
boa colheita para os anos seguintes. A Bíblia repudiará tal orientação favorável aos cultos 
da fertilidade. A bênção do solo fértil vem de Deus e não da magia. 

Bibliografia: DAUBE, D., A note on a Jewish dietary law, JTS, 37:289-91. — RADIN, 
M., The kid and its mother milk, AJSL, 40:209-18. — TDOT, v. 2. p. 382-9. — TWBAT, V. 1, 
p. 922-6. 

V.P.H. 

TH3 tgd í idy IJI . Veja o n.° 313a,b. 

^ 1 3 (gádôl). Veja o n.° 315d. 

n^HS (gdúlà). Veja o n.° 315e. 

igdüpâ). Veja on. "317a. 

CDH? (ffdupim). Veja o n." 317b. 

(g'di). Veja o n." 314b. 

Cgdtyà). Veja o n.° 314c. 

(gãdish). Veja os n.°* 319n, 320a. 

315 igâdal) crescer, tornar-se grande ou importante, promover, tornar 

poderoso, louvar, (rnagnr ficar), fazer grandes coisas. 

Termos Derivados 

315a (gãdel.) tornar-se grande, crescer. 

315b t^i; (gõdei) gran deza. 

315c igdilim) fios retorcidos. 

315d (gádôl) grande. 

315e i/HS (gdúllã) grandeza. 

315f t ( m i g d á l ) torre. 

315g 'ThSO (migdôl) torre. 

A raiz é usada com respeito ao crescimento físico de alguém e de quaisquer outros 
seres vivos bem como com respeito ao aumento de coisas concretas ou não, quer objetos, 
sons, sentimentos, quer autoridade. Seu sentido sobrepõe-se ao de rãbab c rãbâ1 mas, 
diferentemente dessas raízes, nunca se refere ao ser grande em número, mas sim em 
tamanho, importância, etc. Combina-se com o nome de Deus para formar nomes pessoais, 
sendo o mais freqüente Gedalias, que significa "o SENHOR é grande" (2 Rs 25.22-25). Em 
1 Samuel 26.24, a palavra tem o sentido de dar um grande valor à vida de alguém. Em 
Jó 2.13, o termo é usado para expressar tristeza imensa, enquanto em 1 Reis 10.23 refere-
se à importância (grandeza) de um rei. Fala muitas vezes da grandeza de Deus (2 Sm 
7.22), e o Messias é descrito como alguém que ''será grande até os confins da terra" (Mq 
5.413]). 
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316 i n : (gãda') 

O sentido "fazer crescer" ou "cuidar" de filhos, plantas, etc. limita-se ao piei. Tanto 
no piei quanto no hifil, no entanto, tem o sentido de "magníficar" ou "considerar grande". 
E dessa maneira que o salmista usa a palavra com freqüência, convocando o adorador a 
atribuir grandeza ao S E N H O R e ao seu nome ( S I 35.27; 40.16117); 70.4(5)). 

Em Ezequiel 38.23, o verbo é usado reflexivamente para mostrar como Deus 
magnifica-se a si mesmo por meio de seus feitos na natureza e na história, para mostrar 
às nações que ele é o Senhor. Mas em Isaías 10.15 a mesma forma é empregada para 
mostrar como o ímpio tenta engrandecer-se a si mesmo contra o Senhor, e em Daniel 
11.36, 37 esta é exatamente a palavra usada para descrever o que o Anticristo fará no fim 
dós tempos quando procurar mostrar-se onipotente. 

gãdêl. Tornar-se grande, rico (Gn 26.13), crescer (1 Sm 2.26). 

gõdel. Grandeza de um rei ou de uma árvore (Ez 31.2-7,18), do braço de Deus (SI 79.11), 
da misericórdia de Deus (Nm 14.19) e do próprio Deus (Dt 3.24; 5.21(24]; 9.26; 11.2; 32.3; 
SI 150.2). Isaías usa a palavra referindo-se ao orgulho (insolência) do coração humano (Is 
9.8; 10.12). 

gãdôl. Grande, adjetivo com parte da amplitude de sentido do verbo acima, significando 
"muitofs)" em número e em outros conceitos de intensificação como "altura" (de som), ser 
cheio de anos, grande em importância. 

g"düllâ. Grandeza, especialmente como atributo de Deus. 

migdãl. Torre, provavelmente originária dos tempos mais antigos quando a torre era a 
maior estrutura construída de uma cidade. 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 390-415. — TL-JAT, v. 1, p. 402-8. 

E.B.S. 

316 (gãda') abater, cortar fora, cortar em dois, rapar a barba. 

Termo Derivado 

316a tj-un; (gid'ôn) Gideão, 

O verbo gãda' freqüentemente refere-se ã derrubada de ídolos (Ez 6.6; Dt 7.5; 12.3; 
2 Cr 14.2; 31.1; 34.4, 7>. Em Deuteronômio 7.5 e 2 Crônicas 14.2; 31.1, os objetos a serem 
derrubados são os postes de Asera, objetos de adoração pública em honra dessa deusa 
cananéia da fertilidade. Isaías emprega o verbo para descrever a derrubada do rei de 
Babilônia, que faz de si mesmo um deus (Is 14.12). Sebna, o ímpio tesoureiro, é 
comparado por Isaías a uma estaca firmemente cravada no chão e que será derrubada (Is 
22.25; ARA, "arrancada"). Por outro lado, Isaías prediz que as trancas de ferro das cidades 
serão cortadas ao meio de maneira que Ciro possa conquistá-las. Em outros lugares, o 
verbo simplesmente significa derrubar árvores (Is 9.9; 10.33). Isaías também o emprega 
para indicar o rapar a barba como sinal de luto (Is 15.2). 

gid'ôn. Gideão. juiz em Israel (Jz 6—8). Outros nomes próprios derivam desta raiz: 
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317 ~ (gãdap) 

Gideoni, um benjamita (Nm 1.11; 2.22; 7.60, 65), e Gidom, lugar do território de 
Benjamim (Jz 20.45). 

Podemos presumir com segurança que o nome de Gideâo teve origem no fato de que 
ele era um gibbôr hayil, traduzido por "homen valente" na ARA <JZ 6.12). A expressão 
também poderia ser traduzida por "herói do exército". Seu nome, Gideão, está ligado a 
essa ocupação, ou seja, ele era alguém que "derrubava'" o inimigo. Certamente ele não 
estava vivendo à altura do sentido de seu nome quando o anjo do Senhor apareceu-lhe em 
Juizes 6.11, 12. Mas o seu feito de derrubar o altar de Baal tinha muita ligação com o seu 
nome. Mas, depois, num gracejo dirigido aos adoradores de Baal, seu nome foi mudado 
para Jerubaal ("Baal contenda"; Jz 6.32). Ele se tornou um dos principais juizes ou 
governantes de Israel depois de sua memorável vitória sobre Midiã (Is 10.26; SI 83.11). 

E.B.S. 

piTlD (gidccn). Veja o 316a. 

317 {gãdap) injuriar (pessoas), blasfemar (contra Deus). 

Termos Derivados 

317a n-pT^ (gfdüpâ) escárnio. 
317b (giddüpim) palavras injuriosas. 

Parece que o verbo deriva de uma raiz que significa "cortar" ou "ferir". 
Salmos 44 nos diz qual deve ser a atitude do cristão quando Deus permite que ele 

se torne objeto de "escárnio e zombaria" (v. 13 |14]) da parte "dos gritos ídaquele) que 
afronta e blasfema" (v. 16(17]). "Tudo isso nos sobreveio", diz o salmista, "entretanto não 
nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, 
nem se desviaram os nossos passos dos tens caminhos. [...] Mas, por amor de ti, somos 
entregues ã morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro" 
( w . 17 [181, 18 (19], 22 [23]). É este último versículo que Paulo citou em Romanos 8.36, 
ao descrever o derradeiro espírito do triunfo cristão sobre o mundo, a carne e o diabo, 
dizendo: "Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele 
que nos amou" (v. 37). 

A raiz gãdap também significa "blasfemar", ou seja, "injuriar a Deus". A ilustração 
clássica disso encontra-se nas passagens paralelas de 2 Reis 19.22 e Isaías 37.23. Ali os 
servos do rei da Assíria ficaram diante dos muros de Jerusalém e pregaram, na língua 
hebraica, um sermão que foi todo elo uma blasfêmia contra o Deus de Israel. A resposta 
verbal da parte do Senhor veio mediante seu profeta, em Isaías 37.22-36 (2 Rs 19.21-34). 
Sua resposta histórica veio por meio de seu anjo, que destruiu o exército de Senaqueribe. 

gfdúpâ. Insulto, injúria. Compare Ezequiel 5.15, onde o profeta diz acerca de 
Jerusalém: "serás objeto de ludibrio e de insultos (...] para as nações que te cercam..." (BJ). 

giddüpim. Palavras de insulto, ultraje. Pelo profeta Isaías Deus adverte que 
permitirá que Israel seja tratado com injúria (Is 43.2S; BJ. "ultrajes"; ARA, "opróbrio"). Mas 
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318 -H3 igãdar> 

Deus também consola a nação quando ela é tratada dessa maneira (Is 51.7). Ele promete 
até mesmo castigar as nações que assim procederem. Por meio de Sofonias ele diz: "Ouvi 
I...J as injuriosas palavras dos filhos de Amom [...] os filhos de Amom Ise tornarão! como 
Gomorra" (Sf*2.8). 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 416-8. 
E.B.S. 

318 "H3 igãdar) murar, fechar com muro. 

Termos Derivados 

318a "03 (gãdér) muro, muralhau 

318b n"T~2 (gfdêrâ), rn~2 igcderet) muro, muralha. 

319 ÍLHJ (gdsh). I. Ace i ta como raiz de: 

319a igãdish) pilha, amontoado (Èx 22.5; Jz 15.5; Jó 5.26). 

320 <gdsh). II. Ace i ta como raiz de: 

320a (gãdish) túmulo (Jó 21.32, somente). 

321 717,7 (gãhâ) ser curado. Baseado no uso aramaico, a raiz significa "ser liberto de 
culpa, dor e doença" (cf . Os 5.13). 

Termo Derivado 

321a (gêhâ) remédio, cura. Este substantivo é empregado em Provérbios 
17.22: "o coração alegre e bom remédio" (ARA), ou "uma mente alegre é um bom 
remédio" (Beck). 

322 igãhar) encurt ar-se, agachar-se (1 Rs 18.42; 2 Rs 4.34, 35). 

323 n*3 igCib) cavar (2 Rs 25.12). 

Termos Derivados 

323a igêb) cova, trincheira, poça (e.g., Jr 14.3; 2 Rs 3.16). 

323b 11 (gêb) viga, caibro (1 Rs 6.9, somente). Significado incerto. 

ni> (gôb). Veja o n.° 304b. 

324 :ia (gôg) Gogue é o governante da terra de Magogue e príncipe de Rõs, Meseque e 
Tubal (Ez 38; 39). Gogue é também o nome de um rubenita, em 1 Crônicas 5.4. 

324a t3.Í3D (mãgôg) Magogue, o nome da terra governada por Gogue (q.v.). 
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326 ma (gwh.) 

Ezequiel antevê esse príncipe na condição de líder de uma imensa horda de tropas 
armadas que incluem pessoas da Pérsia, Cuxe, Pute, Gômer e Bete Togarma (BLH, 38.6; 
ARA. "casa de Togarma"). Eles marcharão contra Israel numa época em que o povo de 
Deus tiver voltado para sua terra e estiver vivendo completamente indefeso. Mas tudo isso 
será permitido pelo Senhor para que ele possa demonstrar sua santidade entre eles. O 
povo de Deus não terá de lutar, pois o próprio Deus destruirá os exércitos de Gogue (Ez 
38.19-23). Apocalipse 20.7-9 situa esse acontecimento após "se completarem os mil anos", 
quando Satanás for "solto L--.1 e [sair] a seduzir as nações [...] Gogue e Magogue, a fim de 
reuni-los para a peleja". 

Todos os esforços por determinar a origem do nome Gogue são meras tentativas. 
Alguns identificam o nome com Giges, da Lídia, que expulsou os cimérios (Gômer). Outros 
enxergam a palavra num nome mencionado em registros assírios, Gâgu, o chefe de uma 
tribo montes do norte da Assíria (cf. BDB). Teologicamente não é importante que sejamos 
capazes de remontar lingüisticamente à origem do nome ou identificá-lo historicamente. 
A maioria dos cristãos interpreta essas passagens escatologicamente. As interpretações 
divergem em seus detalhes. Alguns entendem que a passagem é um grande símbolo da 
luta final entre a igreja e as forças do mal. Outros, numa interpretação muito literal, 
dizem que a nação de Israel será atacada depois do milênio, quando Satanás for solto 
para, cm seguida, ser finalmente destruído, sendo lançado no lago de fogo. Outros 
consideram as referências em Apocalipse 20.7-9 como alusões, não sendo decisivas quanto 
à época do cumprimento, identificando a época do cumprimento com a batalha de 
Armagedom, antes do milênio. 

rnãgog. Magogue. Usada em Ezequiel 32.2; 39.6 e Apocalipse 20.8 nesse sentido 
escatológico. Entretanto, na tabela das nações, em Gênesis 10 (texto paralelo a 1 Cr 1.5), 
Magogue é o nome de uma nação que descendia de «lafé (v. 2). Aqui Magogue tem alguma 
conexão com outros povos relacionados com Jafé, tais como Gômer (cimérios?), Madai 
(medas?), Javã (jônios), Tubal, Meseque e Tiras, alguns dos quais são também 
mencionados em Ezequiel 38 e 39- Todos eles são povos que viviam mais ou menos ao 
norte dê Israel e eram de origem não-semítica. 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 419 25. 
E.B.S. 

325 T.3 (güd) invadir, atacar (e.g., Gn 49.19; Mc 3.16). 

13 (gaw). Veja o n? 326a. 
>3 (gcw). Veja o n" 326b. 

326 (gwh). Aceita como raiz de: 
326a "13 (gaw) costas. 

326b 13 (gêw) costas. 

326c ni3 (gêwâ) costas. 

326d trna (giuiyâ) corpo, cadáver. 

326e i"i3 (gôy) nação, povo. 
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326 m:1 igwh) 

g^wiyâ. Corpo, carcaça, cadáver, corpo de morto (de pessoa ou animal). O termo 
refere-se ao corpo como objeto, quer morto (como no caso do corpo do leão, Jz 14; 8, 9, e 
do cadáver de Saul, 1 Sm 31.10. 12), quer vivo (os egípcios referem-se a si mesmos dessa 
maneira, Gn 47.18). Corpos de criaturas vivas (Ez 1.11, 23) e também do "homem" 
angelical (Dn 10.6) aparecem em visões; desse modo, sustenta-se a objetividade de tais 
visões. 

gôy. Gentio, pagão, nação, povo. As versões às vezes divergem e às vezes concordam 
em vários casos. É difícil chegar à exata definição do termo. Entretanto, se se levarem em 
conta os vários usos e também alguns termos aparentemente relacionados igaw, gêw, 
gêwâ, que indicam a parte de trás do corpo; gew, palavra aramaica que designa meio; e 
guríyâ. corpo vivo ou morto (veja abaixo)), deve-se concluir que a idéia básica é a de um 
corpo específico, ou de um grupo de pessoas, ou de uma área grande e determinada de 
certo corpo. Em geral o contexto indicará que qualidade ou característica se deve 
entender. 

[O sinônimo 'am. é amplamente empregado para designar ou um grupo de pessoas ou 
pessoas em geral. Às vezes, porém, especialmente em paralelos poéticos com gôyim, 'um 
pode referir-se a uma nação; quer uma nação estrangeira, quer Israel. Por outro lado, 
gôyim com maior freqüência refere-se a nações, especialmente as nações pagãs ao redor 
de Israel. l"õm é usada principalmente como sinônimo poético de ambas as palavras em 
seus dois sentidos. R.L.H.] 

O termo gôy é especialmente empregado para referir-se especificamente a grupos de 
pessoas em seu aspecto político, étnico ou territorial, sem o objetivo de atribuir a tais 
pessoas uma conotação religiosa ou moral específica. Desse modo, em Gênesis 10.5, o 
escritor fala de grupos distintos de pessoas de acordo com seus territórios. Quando Deus 
fala a Abraão que o Egito é uma nação forte, usa-se o termo gôy. Eliseu orou para que 
aquele gôy que estava invadindo Israel, a saber, a Síria, fosse cegado (2 Rs 6.18). Nesse 
sentido étnico genérico, pode-se usar o vocábulo para designar até mesmo a semente de 
Abraão. Assim sendo. Deus disse a Abraão, "de ti farei uma grande nação" (Gn 12.2; 
17.20; 21.18). Em Êxodo 33.13, Moisés, referindo-se a Israel, um grupo de pessoas com 
identidade própria, diz: "estegôy (/'.<?., nação) é teu "am. (povo)". Em Deuteronòmio 4.6, 7, 
Moisés fala acerca da nação israelita como um grupo político e étnico (gôy) que é um povo 
Ca/ri) sábio e entendido, que possui uma identidade nacional específica {SI 83.4 (51) e que, 
como tal, é reconhecido por outras nações. É preciso ressaltar que as Escrituras falam da 
existência de Israel como uma nação distinta na época de Moisés por causa do equívoco 
generalizado de que Israel tornou-se uma nação só depois de entrar em Canaã. Israel era 
uma nação na época de Moisés da mesma maneira que o era na época de Josué (Js 3.17: 
4.1; 5.6). Assim também ocorre nos dias de Jeremias e mesmo depois, a despeito do exílio 
(Jr 31.36). 

A palavra gôyim é usada de várias e específicas maneiras. Quando se faz referência 
a algumas nações em particular, é esta forma plural que é usada, e os tradutores têm 
vertido por "nações" (Gn 10.31; Jz 2.23; Is 61.1 1) ou "povos" (Gn 49.10). A forma plural 
também é empregada para referir-se aos povos que habitavam em Canaã c ao redor; esses 
eram grupos distintos do ponto de vista étnico, político e territorial, os quais Israel, como 
nação, desalojaria (Dt 4.38; Js 23.13), ou entre os quais Israel teria de viver, para ser 
provado e julgado (Jz 2.21, 23). Mas a forma plural também é vez por outra usada para 
designar as várias nações que surgiriam de Abraão (Gn 17.4-6). Sara também seria mãe 
de nações (Gn 17.16). 
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327 nu (güz) 

Assim que os descendentes de Abraão se tornaram um grupo étnico e político bem 
definido e reconhecido, o qual estava numa aliança específica com Iavé, o termo gôy 
(plural gôyim) assumiu cada vez mais o sentido de "gentios" ou "pagãos", falando dos 
povos incrédulos, que não participavam da aliança e eram considerados países. 
Kntretanto, repetidamente ainda se faz referência a Israel também como gôy, por 
exemplo, quando se menciona que Israel está-se apossando de território (Js 3.17) ou 
quando estrangeiros falam dela (Dt 4.6). Fala-se de Israel como uma nação (gôy), por ter 
estabelecido uma aliança com Iavé, por sua redenção e por sua circuncisão (Js 5.8). No 
entanto, na regra os incircuncisos é que são os gôyim (Jr 9.25). 

As nacòes ao redor manifestam seu caráter pagão na sua impiedade (Dt 9.4, 5), suas 
abominações (Dt 18.9; 2 Cr 33.2) e por fazerem deuses próprios (2 Rs 17.29). Sobre essas 
nações, diz-se que levantam-se contra Deus e oprimem o povo da sua aliança, mas o 
Senhor zomba delas (Sl 59.S [9]> e faz com que desapareçam (Sl 10.16). Moisés e 
particularmente os profetas advertirani Israel de que, caso o povo vivesse e adorasse como 
os gôyim, participaria do julgamento que aguardava os pagãos (Dt 32.28; Is 1.4; Ml 3.9). 

Entretanto, mesmo diante disso não se deve concluir que as nações ao redor, os gôyim 
(ainda que citados como gentios e pagãos), estivessem irremediavelmente perdidas, sem 
Deus e sem esperança. Pelo contrário, elas deverão, por fim, participar de todas as 
bênçãos que Deus promete dar a Abraão e sua descendência, sob a condição de crer. O 
povo da aliança, Israel, é o povo de Deus, mas por ele os gôyim estão destinados a ser 
abençoados por Deus em tempos futuros (Gn 12.1-3). Nesse ínterim, Deus usará as nações 
para castigar o seu povo infiel (Jr 4.7; Mc 1.5 e ss.); por outro lado, algum dia eles 
contribuirão para a glória de Israel (Is 60.10 e ss.; Ag 2.6 e ss.). Eles também são 
convidados a buscar o Messias, para que seja uma luz para eles (Is 11.10; 42.6). Aliás, os 
gôyim devem juntar-se à grande procissão até o monte Sião (Is 2.2 e ss.), e sobre seus 
filhos declara-se que este e aquele outro nasceram em Jerusalém (Sl 87.4 151). Desse 
modo, haverá basicamente apenas um povo de Deus, constituído de fiéis de todas as 
tribos, Línguas, povos e nações; entretanto, na época do AT, era mediante o povo da 
aliança, o V/w, que as bênçãos de Deus se revelavam para os gôyim e eram a eles 
concedidas. 

Bibliografia: CODY, Aelred, When is the chosen people called a goy?, VT, 16:1-6. — 
GlRDLESTONE, R. B., Synonyms of the Old Testament, Eerdmans, 1951. - MüRAN, 
William L., A kingdom of priests, In: The Bibie in. catholic thought, Herder and Herder, 
1962, p. 7-20. — ROST, L., Die Bezeichnungen für Land und Volk im Alten Testament um, 
In: Festschrift Otto Pracksch, I^eipzig, 1934. — SPEISER, E. A., "People" and "Nation" of 
Israel, JBL, 79:157-63. - WATTS, John D., The people of God, ExpT 67:232-7. - TÜNT, v. 
2, p. 364-9. — TDOT, v. 2, p. 426-37. 

G.V.G. 

(gêwà). Veja os nV 299h, 326c. 

327 P." (güz) trazer, cortar fora. 

gúz transmite a idéia (em várias línguas semíticas, tal como o árabe gâza) de 
"passar". A vida de pessoas idosas passa (Sl 90.10). Um vento fez codornizes passarem 
pelo local (Nm 11.31). No AT este verbo refere-se a uma causa não humana. 

G.V.G. 
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328 (gãwa') 

^ri- (gôzãl). Veja o n? 337c. 
m (güah). Veja o n? 345. 
»TT3 (jfu/íyd). Veja o n? 326d. 
-ia (gôy). Veja o n° 326e. 
H îD (^ó/ô). Veja o n? 350a. 

328 I7TJ {gãwa') estar (ser) morto, morrer, render o espírito, perecer, preparar-se 

para morrer. 

Verbo freqüentemente usado juntamente com müt (Gn 25.8, 17; 35.29; c/! 49.33; Nm 
20.29; Jó 3.11, 14.10; Lm 1.19). Em Números 17.12 e s. [17.27 e s.] é paralelo de abad. 

Abraão era "avançado em anos", isto é, já se deparava com a morte, quando enviou 
Eliézer a Padã-Harã para encontrar uma esposa para Isaque (Gn 24.1; 25.8). Isaque "não 
sabia o dia da sua morte" quando quis abençoar Esaú (Gn 27.2). Speiser sugere que 
Isaque não necessariamente pensava que seu fim estava próximo, mas que na verdade 
estava fazendo um testamento, empregando a terminologia legal que encontra paralelo 
em Nuzi. Entretanto, ele tinha a morte em mente. Jacó expirou depois de estabelecer 
certas expectativas para seus filhos (Gn 49.1, 33). 

Jó estava preparado para morrer caso alguém fosse capaz de apresentar acusações 
contra ele (Jó 13.19) e prometeu a seus falsos amigos que estava pronto a manter sua 
integridade até morrer (Jó 27.5). Quando se resiste às aflições enviadas por Deus, elas 
resultam em morte, um destino que Israel, no início, temeu, depois que o Senhor se 
colocou ao lado de Moisés e Arão em face da queixa do povo (Nm 17.12, 13 [17.27, 28]), 
mas que depois desejou quando faltou água em Zim (Nm 20.3). Acã morreu por causa de 
sua iniqüidade (Js 22.20), e toda a vida depende de Deus (SI 104.29). 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 438. — SPEISER, E. A., I know not the day of my death, 
Oriental and biblical. studies, Univ. of Penn., 1967, p. 89-96. 

H.G.S. 

329 (güp) trancar, fechar. Este verbo ocorre apenas uma vez, no hifil (Ne 7.3). 

Termo Derivado 

329a (güpâ) corpo, cadáver. 

330 "II3 igür) I, residir, ajuntar-se, ser estrangeiro, morar (em/com), reunir, 

permanecer, peregrinar, habitar. 

Termos Derivados 

330a i 15 (gêr) peregrino. 

330b nna igêrüt) hospedaria. 

330c (rnãgôr) I, lugar de residência temporária. 

330d rniXO (megúrâ) armazém, celeiro. 
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330 -n; (gür) 

330e rrn.^Q (mamm fguròt ) armazém, celeiro. 

A raiz significa viver entre pessoas que não são seus parentes consangüíneos; desse 
modo. em vez de desfrutar os direitos civis dos naturais do lugar, o gêr dependia da 
hospitalidade, a qual desempenhava um papel importante no antigo Oriente Médio. 
Quando os israelitas viveram junto aos povos vizinhos, em geral foram tratados como 
cidadãos protegidos; em Israel os estrangeiros eram em grande parte considerados 
proséiitos. 

Com freqüência, devido à fome, os israelitas viveram como cidadãos protegidos fora 
da terra prometida: Abraão no Egito (Gn 12.10); Israel no Egito (47.4); Isaque com 
Abimeleque de Gerar (26.3). No entanto, no caso dos patriarcas, eles se tornaram cidadãos 
"protegidos" na terra prometida mediante o chamado de Deus (Gn 17.8; 20.1; 23.4). 
Hebreus 11.9, 13 descreve-os como peregrinos e estrangeiros, uma prova de que não se 
consideravam membros do mundo de pecado. Muitas passagens ilustram este sentido. 
Abraão. Isaque e Jacó só peregrinaram em Canaã (Êx 6.4), embora Isaque e Jacó tenham 
nascido ali. A terra não lhes fora dada porque ainda não se tinha enchido a medida da 
iniqüidade dos amorreus (Gn 15.16). Os israelitas são chamados de peregrinos (gêri.rn) 
no Egito (Dt 10.17-19; Êx 22.20), sendo no início forasteiros e no fim de sua estada ali 
praticamente escravos. 

Jacó refere-se à sua estada com babão como uma peregrinação, pois esperava 
retornar a Canaã. Ló residia em Sodoma, mas, quando discutiu com os homens da cidade, 
foi desdenhosamente chamado de peregrino, ou seja, estrangeiro, alguém sem voz ativa 
nos negócios da comunidade (Gn 19.9). 

Quanto a Israel em seu exílio na Mesopotâmia, declara-se que era peregrino ali (Ed 
1.4), pois estavam exilados de sua terra natal, a terra da aliança. Os cananeus tornaram-
se gêrim depois da conquista (Êx 20.10; 22.20; 23.9), pois seu pecado havia cancelado 
qualquer privilégio que pudessem ter recebido sob a graça comum de Deus. Até mesmo 
Israel é chamado de peregrino no sentido de que o direito à posse da terra só prevalecia 
enquanto honrasse a aliança. 

Na era vindoura o lobo será o cidadão protegido do cordeiro (Is 11.6). O mal jamais 
desfrutará esse privilégio com Deus (Sl 5.4 [51); mas o salmista se considera peregrino 
perante o Senhor (Sl 39.1-13; 1 Cr 29.15). De fato, mesmo depois da conquista, Israel 
ainda é um peregrino na terra, pois esta pertence ao Senhor (Lv 25.23). 

gêr. Forasteiro, peregrino, estranho, referindo-se a alguém que não desfrutava dos 
direitos que o residente geralmente possuía. O sentido mais claro do substantivo gêr se 
vê quando empregado para designar Israel em sua peregrinação no Egito (Èx 23.9; Gn 
15.13). Moisés chamou o seu filho de Gérson em memória de sua estada em Midiã (Êx 
18.3), pois tinha estado exilado tanto do Egito quanto de Canaã. Abraão, Isaque e Jacó 
viveram como estranhos em Canaã (Êx 6.4), o que significa que ali não possuíam direitos 
à propriedade. 

Em Israel o gêr era em grande parte considerado prosélito. Devia estar presente à 
solene leitura da Lei (Dt 31.12), demonstrando que estava debaixo de suas exigências. A 
lei dos "pães asmos" aplicava-se tanto a ele quanto ao nativo da terra (Éx 12.19), e um 
gêr circuncidado podia celebrar a Páscoa (Êx 12.48 e s.; Nm 9.14). Ele também 
participava da festa do grande Dia da Expiação (Lv 16.29), e esperava-se que 
comemorasse a Festa dos Tabernáculos (Dt 16.14). Da mesma forma que o nativo, ele era 
ameaçado com a pena de morte, caso oferecesse sacrifício a um deus estrangeiro (Lv 17.8 
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331 (gúr) 

e s.), e era proibido de comer sangue (17.10, 12, 13). Embora, em contraste com o nativo, 
pudesse comer o que tivesse morrido por si mesmo ou que tivesse sido dilacerado (Dt 
14.21), à semelhança do nativo ele devia passar por purificações especiais (Lv 17.15 e s.). 
Ele também estava obrigado aos rituais de purificação com as cinzas da novilha vermelha 
(Nm 19.10). As leis dc recato sexual aplicavam-se tanto a ele quanto ao nativo (Lv 18.26), 
o que também acontecia com as leis sobre o sábado (Êx 20.10; 23.12). Em suma, ele devia 
demonstrar a mesma fidelidade para com o Senhor (Lv 20.2). 

Ele também desfrutava de muitos dos direitos dos nativos e não devia ser oprimido 
(Êx 22.21 [201; Lv 19.3; Jr 7.6; 22.3). Ele é mencionado lado a lado com o pobre (Lv 19.10; 
cf 23.22) e com os órfãos e as viúvas (Dt 14.29; 16.11, 14; 24.17; 26.13; 27.19). Com eles 
ele partilhava dos feixes deixados no campo (24.19) e da respiga das oliveiras e videiras 
(24.20, 21), junto com o dízimo a cada três anos (14.27; 26.12). Devia ser tratado com 
justiça nos julgamentos (1.16; 24.17; 27.19), e as seis cidades de refúgio também eram 
cidades de refúgio para ele (Nm 35.15). Em resumo, o Senhor ama o gêr (Dt 10.18). Os 
israelitas não deviam oprimi-lo porque eles próprios foram oprimidos e sabiam o que era 
experimentar isso (Êx 22.21 [201; IX 10.19). Deviam amá-lo como a si mesmos (Lv 19.34). 

Davi empregou-os para lavrarem pedras (1 Cr 22.2), e eles serviram no exército (2 
Sm 1.13). Salomão incumbiu-os de talhar pedras e carregar cargas (2 Cr 2.17 e s. [16 e 
s.}). Na fórmula de maldição de Deuteronômio 27 está predito que haveria uma inversão 
da ordem social e que o gêr se tornaria a cabeça e Israel a cauda. 

mãgôr . Habitação, peregrinação, o local em que alguém peregrina ou onde é um 
estrangeiro. Ocorre apenas no plural, megürun. Usa-se a palavra para designar os locais 
em que Abraão, Isaque e Jacó habitaram em suas peregrinações (Gn 36.7). A ilustração 
que Jó utiliza de uma casa vazia em decorrência do juízo (Jó 18.19) indica que ela se 
tornou um local de peregrinação, uma morada temporária. Salmos 119.54 apresenta um 
uso parecido. O ponto central parece ser que, onde quer que o homem viva, sua existência 
é basicamente transitória e dependente da graça de Deus. Mas, quando ele vive em 
obediência à vontade de Deus, sua vida está repleta de expectativas e certezas quanto 
àquela vida eterna vindoura (cf. I lb 11.9-10, 13-14, 16). 

Bibliografia: TDNT, v. 5, p. 8-28, 842-51; v. 6, p. 728-42. — TDOT, v. 2, p. 439-49. 
— THAT, v. 1, p. 409-12. LEVISON, Nahum, the proselyte in Biblical and early post-
Biblical times, S.JT, 10:45-56. — MARMORSTEIN, Emile, the origins of agricultural 
feudalism in the Holy Land, PEQ, 85:118-23. — NEUFELD, Edward, The prohibitions 
against loans at interest in ancient Ilebrew laws, HUCA, 26:355-412. — NoRTH, Robert, 
Biblical jubilee and social reform, Scripture, 4:323-35. 

H.G.S. 

331 (gúr) II, ajuntar-se, acutilcir, provocar guerra, suscitar contenda. 

331a (gôr) filhote (de animais selvagens). 

331b "T2 (gür) filhote (de animais selvagens). 

Em árabe esta raiz significa "agir com maldade contra". Provavelmente é uma forma 
dependente degãrá, "atacar". 

A raiz significa provocar problemas ou dificuldades para alguém ou no meio do povo. 
Em Isaías 54.15 ocorre o infinitivo absoluto com o imperfeito, mas na forma é 

indistinguível de gúr I (q. v.), de modo que pode ser traduzido tanto como "ajuntar-se" (TB) 
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332 (gâr) 

quanto como "suscitar contendas" (ARA). "Juntar multidão" (KD) favorece a primeira 
possibilidade, mas confira a BLH, "atacar". 

A ARA, em Salmos 56.6 Í71 ("ajuntar-se") e 59.3 {41 ("reunir-se"), seria uma tradução 
mais expressiva se fosse "suscitar contenda", devido ao paralelo com "[para] me darem 
cabo da vida". Cf. a expressão árabe gâr 'aí, "agir com maldade contra", com gâr, em 
Salmos 59.3. 

Em Salmos 140.2 [3] a ARA, com sua tradução "vivem forjando contendas", está bem 
de acordo com a outra metade do paralelismo, "maquinam iniqüidades". 

Em Oséias 7.14 a BLH traduz yitgórãrü por "eles se cortam", do verbo gãda, o que 
se baleia cm ler dalet.li em vez dc resh. 

IÍ.G.S. 

332 úr) III, estar temeroso, ter medo, ficar atônito. Esta é, provavelmente, uma 
forma pa ralela deygr, "estar temeroso". 

Termos Derivados 

332a (mágôr) II, medo, terror. 

332b vrrròn (nfgôrâ) medo, terror. 

K S Í . Í raiz tem o sentido de estar intimidado diante de um ser ou coisa mais forte ou 
superior. Emprega-se para designar o medo que alguém tem de homens, de animais ou 
de Deus. Os moabitas temeram os israelitas quando estes apareceram no horizonte, 
devido ao seu grande número (Nm 22.3). 

Os juizes são instruídos a não "temerem a face de ninguém", isto é, a não deixarem 
que a posição social de qualquer das partes em litígio os intimide ou os influencie no 
julgamento (Dt 1.17). 

As ameaças de um falso profeta não deveriam fazer o povo se desviar de Deus (Dt 
18.22). 

Embora Davi fosse apenas um rapazinho, os dotes com que fora aquinhoado 
impressionaram e, em seguida, assustaram Saul (1 Sm 18.15). 

Jó rejeita a acusação insinuada de pecado oculto, afirmando sua inocência e 
declarando que veria a Deus na carne; por esse motivo, seus caluniadores deviam temer 
o juízo (Jó 19.29). 

O "leviatã" (IBB, Jó 41.1; ARA, "crocodilo") causa medo até mesmo nos homens 
poderosos da terra (Jó 41.25 [17]). 

Deuteronômio 32.27 descreve o Senhor como alguém que teme a zombaria dos pagãos 
caso ele castigue Israel (Dt 32.27). Mas Samaria deve temer as conseqüências dos ídolos 
de Betei (Os 10.5). 

mãgôr , nVgôrá. Medo, terror. Este substantivo, "pavor' cm KB, ocorre menos vezes do 
queyârê' ou pãhad. mãgôr tem o sentido mais extremo de pavor, terror, em contraste 
com yãrê', não tão forte (SI 31.13, [14]; cf. SI 111.10 e 19.9 [10]; Jr 20.4; cf. Pv 14.26). 
Repousa em Deus o livramento do medo, que resulta da inconstância humana (SI 34.4 15]; 
cf. o cabeçalho do salmo [11; cf. também a conhecida frase de Jeremias, mãgôr missâblb, 
"terror por todos os lados", 6.25, etc.). 

H.G.S. 
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333 VI} (gwsh) 

'TTÍSI igôrãl) Veja o n? 381a. 
(gãmats) Veja o a? 362a. 

333 dl* [gwsh). Aceita como raiz de: 

333a 2Ã3 (gàsh) torrão, massa informe (Jó 7.5, somente) 

ü (gêz) Veja o nV 336a. 

334 (gizbãr) tesoureiro (Ed 1.8, somente) 

335 HT2 (gãzâ) cortar, cortar fora, decepar. 

Termo Derivado 

335a ••THS (gãzít) corte, lavragem. 

Usa-se a palavra especialmente para designar pedras lavradas. Esse tipo de pedra 
era proibido no altar original prescrito em Êxodo 20.25. Empunhar uma ferramenta para 
dar forma às pedras do altar era contaminá-lo. A razão não era, como alguns sugeriram 
com base em Deuteronômio 27.5, que o ferro fosse um metal tabu (observe-se que o texto 
de Êxodo nào menciona ferro), mas simplesmente que um altar talhado e ornamental 
poderia tornar-se objeto de adoração em lugar do Senhor do altar. Uma idéia semelhante 
ocorre em 1 Reis 6.7, onde se dava forma às pedras do templo antes de trazê-las para o 
local da construção, "de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum 
de ferro se ouviu na casa quando a edifícavam". Tais pedras foram usadas no palácio de 
Salomão (1 Rs 7.9, 11), bem como em todos os grandes edifícios da época do AT (Am 5.11; 
Is 9.10). A única referência a pedra lavrada no templo visionário de Ezequiel encontra-se 
em 40.42, onde havia determinação de quatro mesas de pedras lavradas, nas quais seriam 
preparados os holocaustos. 

E.B.S. 

n-rj (gizzâ) Veja o n? 336b. 

336 TTS (gãzaz) tosquiar (ovelhas), aparar (mato, grama), podar (cabelo ou nação). 

Termos Derivados 

336a tT2 (gêz) tosquia. 

336b vH." igizzâ) losão. 

gêz. Tosquia ou aparagern. Amos 7.1 pode estar referindo-se a qualquer um dos dois 
sentidos, mas Salmos 72.6 claramente refere-se a aparagem. 
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338 a: igzm) 

gizzâ. Velo. Usado apenas para designar o velo de Gideão, em Juizes 6.37-40. 
Jó rasgou as roupas e cortou o cabelo em sinal de luto, quando recebeu a notícia da 

morte violenta de seus filhos. De modo semelhante, Miquéias (1.16) clama à nação, e 
Jeremias í 7.29) clama a Jerusalém, para que cortem o cabelo e estejam calvos, em pranto 
pela destruição iminente. Naum utiliza o verbogãzaz para descrever a poda (destruição) 
da Assíria. Isaías emprega o termo para ilustrar a mansidão com que o Servo Sofredor 
recebe o castigo em lugar daqueles que se perderam no pecado: "e, como ovelha, muda 
perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca" (Is 53.7). 

E.B.S. 

JVÍ3 (gãzit) Veja n? 335a. 

337 (gãzal) apoderar-se, arrancar, puxar para fora, tirar à força, roubar. 

Termos Derivados 

337a bn igãzêl) roubo (Lv 5.21; Sl 62.11: Is 61.8), algo saqueado (Ez 22.29). 

337b "br; (g'zêlá) roubo (Ez 1S.7), bens roubados (Ez 33.15; Is 3.14; Lv 
5.23)' 

337c *?p2 (gôzãl) filhotes (de aves). Derivação incerta. 

Em Juizes 9.25 tem-se um quadro de pessoas que ficam à espreita e roubam aqueles 
que vêm pela estrada. Nessa raiz existe o sentido de violência que vai além de 
simplesmente roubar ou tirar os pertences de alguém, mas inclui roubar à força, arrancar. 
Uma das coisas mais horrorosas e violentas do mundo antigo era a prática de esfolar 
pessoas, isto é, tirar a pele delas ainda vivas. Era uma das atrocidades cometidas pelos 
exércitos da Assíria. Embora empregando o verbo um tanto quanto figuradamente. o 
profeta Miquéias tem essa prática em mente quando utiliza o verbo em Miquéias 3.2: 
"[vós] que aborrèceis o bem, e amais o mal; e deles arrancais a pele, e a carne de cima dos 
seus ossos". 

Em outros contextos o verbo se refere a feitos igualmente pavorosos; por exemplo, 
arrancar uma criancinha sem pai do peito que a amamenta (Jó 24.9). tomar com violência 
poços d'água (Gn 21.25), casas (Jó 20.19) e campos (Mq 2.2). Eclesiastes utiliza a raiz 
para designar violência política, o destroçamento da justiça e da retidão num país (5.8). 
Provérbios 4.16, ao descrever as pessoas verdadeiramente ímpias, diz literalmente que "o 
sono lhes é roubado, caso não façam alguém tropeçar". 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 456-60. 
E.B.S. 

338 ü?" (gzm). Ace i ta como raiz de: 

338a EÍ3 (gázãm) gafanhoto. 

Substantivo derivado do verbo gázam, "cortar fora". Ocorre em apenas três 
passagens: Joel 1.4; 2.25; Amós 4.9. A TB (e também a ARC) traduzem a palavra por 
"lagarta", acompanhando a LXX, que traz kampê. 

O gãzãm talvez seja um gafanhoto ainda novo, num certo estágio de 
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339 igz') 

deseiiíôlviroíí tito Km gemi os gafanhotos sa atacam as folhas de oliveiras depois de todas 
as outras coisas terem sido consumida. Assim, Amos 4.9 descreve uma situação de 
devastação a liso lu La. 

339 (gzj. Aceita como raiz dt; 
33&a iíT~ Igeza') toco, cepo í ís 11,1; 40.24; Jó 14.S). 

340 1B {gãzar) derrubar (cortando), cortar fora, cortar em dois, dividir, 
arrancar, decretar-

Termos Derivados 

340a n q ígezer) parte, 

340b tn^iiv ig^zcrâ) separação. 

34üc (gizrâ > corte, separação. 

340d r n r ; ^ (magXÉrâ) instrumento cortantet machado. 

A.raiz Ê aeus derivados ocorrem 41 veies, l&-da£ fluais no nome própriô Gezer, cidade 
íevítíta na fronteira de Efraim. A semelhança de seu sinônimo kãrat, esta raiz tem o 
sentido básico de "romper". 

O verbo descreve a divisão de? um objeta em partes : 1 Rü.3.25; 2 Rs 5.4} e até mesmo 
o mastigar a comida (Is 9.19). Quando seguido pela preposição min ("da parte ihr), tem 
a conotação fie um rompimento violento com um antigo estilo de vida. A separação pode 
ser do aprisco (Hc 3.17), da adoração [2 Cr 26-21), do cuidado protetor do Deu* ÍSl &S.5 
16]) ou da própria vida (Is 53,8). O nifal sem a preposição refere-se de forma mais gerai 
ã morte nu ã destruição (Ez 37.11; Lm 3.541 Em EsEer 2.1 e Jó 22.28. o verbo tem a 
conotação, comum em aramairo, de fazer um pronunciamento; cf o tioágo vocábulo 
"decidir", que procede do latim 'cortar de". 

gezer . Parte ou pedaço (separado). Km prega d» apenas no plural para designar as 
metades de animais ÍGn 15.17) e as porções divididas do mar Verme!ho (Sl 136-13), 

g^zêrâ. Separação, desabitado. Usado em Levítico lft-22 para referir-se, literalmente, 
à ''terra de separação" (ARA, "terra solitária"), onde um bode vivo era levado e abandonado 
no dia da expiação. 

Tira assim chamada porque a área encontrava-se separada de águas (EB) ou de 
habitações. Inter iormente os mestres judeus interpretaram gzêrâ com o sentido de 
precipício, do onde o bode devia ser lançado abaixo. 

J . E . S . 

igãhôh) Veja o n? 342a. 

y41 : gkl). Aeeita como raiz de: 
341a "1^~í 1gahelet) carvão, brasas. 
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345 fTü (giah) 

O carvão de madeira (em contraste com peitam) era usado para cozinhar (Is 44.19), 
aquecer (Is 47.14) e queimar incenso (Lv 16.12). As brasas ardentes referem-se 
figuradamente a relâmpagos (Sl 18.9), ao herdeiro único de uma casa em extinção (2 Sm 
14.7), à contenda (Pv 26.21), à vergonha (Pv 25.22) e ao juízo divino (Sl 120.4; 140.10 
1111). 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 461-5. 
rJ.E.S. 

342 (g/m). Ace i ta como raiz de: 

342a ]in? (gõhôn) ventre (de répteis) (Gn 3.14; Lv 11.42). 

343 (gay*) vale (acidente geográfico). 

Diversas palavras hebraicas são usadas para designar os vários tipos de vales que 
fazem parte da topografia de Canaã. As planícies mais largas são chamadas de biq*â e 
'êmetj rut/ial. sugere um vale com ravina. Parece que gay " restringe-se a depressões 
compridas e de fundo achatado. 

Talvez o mais famoso do AT seja o vale de Hinom, logo ao sul de Jerusalém. Ali se 
adorava Moloque com crianças imoladas (2 Cr 28.3; 33.6). Depois que Josias aboliu essa 
prática e profanou o vale (2 Rs 23.10), passaram a associar o vale com o juízo de 
pecadores (Jr 7.32; 19.6). Mais tarde o local foi transformado num depósito de lixo. Por 
meio do aramaico, os escritores do NT transliteraramgay'kinnõrn em grego e aplicaram 
o termo geena ao local de castigo eterno. 

Usa-se figuradamente a palavra gay' para designar um obstáculo que tem de ser 
transposto (Is 40.4) e um sério perigo que alguém pode experimentar (Sl 23.4). Na 
escatologia do AT o "vale dos Passantes" (BJ, marg.; ARA, "vale dos Viajantes"), a leste do 
mar Morto, é indicado como o local de sepuitamento dos exércitos hostis de Gogue (Ez 
39.11, 15). Uma via de escape na forma de um vale é preparada para o povo de Deus na 
segunda vinda de Cristo (Zc 14.4, 5). 

J.E.S. 

344 T * igyd). Aceita como raiz de: 
344a T3 (gid) tendão (e.g., Gn 32.33; Is 48.8) 

345 (giah), FX (güak) irromper. 

Termo Derivado 

345a tjilTS (glhôn) Giom. Nome próprio derivado de uma raiz que significa 
"irromper" ou "fazer sair" (fíim), e a partir daí tem o sentido de "jorrador" ou 
"borbulhador". 

Giom é empregado uma vez para designar um rio e cinco vezes uma fonte d'água. 
O segundo dos quatro tributários que se juntavam para formar o rio do Éden é chamado 
de Giom (Gn 2.13). Na ARC, marg., a terra de Cusi (ARA, "Cuxe"), que é circundada pelo 
rio, é identificada com a Etiópia. Embora no AT em geral küsh refira-se à Etiópia, aqui a 
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346 (gü) 

referência é à terra dos cassitas, localizada a leste do Tigre. O verbo sãbab, traduzido por 
"circundar" (ARA) ou "rodear" (IBB), é melhor traduzido por "percorrer serpenteando". O 
rio Giom primitivo deve ter sido um dos vários rios que desciam das montanhas a leste 
para juntar-se ao rio Tigre na planície da Mesopotâmia. Muito provavelmente deve-se 
identificar o Giom ou com o rio Diyala, ou com o Kerkha. 

Junto à fonte de Giom. no lado leste de Jerusalém, Salomão foi aclamado rei (1 lis 
1.33 e ss.). Desde as épocas mais remotas essa fonte teve papel proeminente no sistema 
de abastecimento de água de Jerusalém. Ezequias construiu um túnel cavado na rocha, 
que levava água de Giom para dentro das fortificações da cidade (2 Cr 32.30). Geralmente 
Giom é identificado com a Fonte dos Degraus, que jorra intermitentemente ao longo do 
dia. 

Bibliografia: HARRIS, R. L., The mist, the canopy and the rivers of Eden, JETS, 
4:177-9. — SlMON, J.t Jerusalém in the Old Testament, Brill, 1952. — SPEISER, E. A., The 
rivers of Paradise, em Oriental and Biblical studies, University of Pennsylvania, 1967, 
p. 23-34 . — TDOT, v. 2, p. 466-8. 

J.E.S. 

ym igihôn). Veja o n.° 345a. 

346 T3 (gil) regozijar-se, estar contente. 

Termos Derivados 

346a tVà [gil) 1, regozijo. 

346b (gil) II, círculo, idade. 

346c u"TT3. (gilâ) regozijo. 

O significado da raiz é "dar voltas", a partir do qual idéias como a de "rodear de 
alegria" derivam diretamente. O significado da raiz é mais aplicável a expressões 
vibrantes de júbilo; mas no AT este verbo e seus derivados servem de termos poéticos e 
proféticos para designar vários tipos de alegria. 

gil, na maioria das vezes, refere-se ao regozijar-se com as obras ou atributos de Deus. 
Exemplos típicos são o regozijar-se com a obra de Deus em geral (SI 118.24), com a 
restauração que ele opera em seu povo (Is 49.13), com seu livramento dos inimigos (SI 
9.14 [15]) e sua proteção dos inimigos (SI 31.7, 8), com a glória e o juízo de Deus (SI 97.8) 
e com o governo de Deus (1 Cr 16.31). Outros motivos para tal júbilo são um filho sábio 
(Pv 23.25), uma noiva linda (Ct 1.4), a partilha de despojos (Is 9.3 [2]) e o infortúnio do 
inimigo (SI 13.4 [5]). Os ímpios regozijam-se no mal (Pv 2.14). 

"Alegrai-vos com tremor" (SI 2.11 > pode ser uma alusão ao movimento físico associ ado 
com o significado da raiz da palavra. 

gil. Alegria, regozijo, satisfação (Em Provérbios 23.24 é usado o infinitivo absoluto do 
verbo, que pode ser traduzido por "grandemente".) Esse termo expressa ampla gama de 
sentimentos de alegria, desde o regozijo exuberante de um cortejo nupcial oriental (SI 
45.15 [161) até a alegria mais tranqüila dos desanimados, cujos ais terminam com a morte 
(Jó 3.22). Outros sentimentos expressos por essa palavra são aqueles do pai satisfeito (Pv 
23.24), do adorador de Deus (SI 43.4) e da prosperidade dada por Deus (SI 65.12 [131). 
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350 rfp: igáiâ) 

Também expressa a alegria afastada pelo juízo (Is 16.10; J1 1.16). 

gil. Idade. (Palavra proveniente de "rodear".) Refere-se ao círculo de contemporâneos de 
Daniel (Dn 1.10). 

gilâ. Alegria, regozijo. Forma feminina dc gil, acima. Duas vezes refere-se às alegrias 
que ocorrem quando Deus restaura seu povo (Is 35.2; 65.18). 

J.P.L. 

347 (gyr). Aceita como raiz de: 

347a "13 (gir) giz, cal (Is 27.9, somente). 

(gal). Veja o n.° 353a. 

^3 (gel). Veja o n.° 353b. 

348 (glb). Aceita como raiz de: 

348a (gallãb) barbeiro (Ez 5.1). 

(gvlgal). Veja o n." 353i. 
(gilgãl). Veja o n.° 353j, 1. 

rblh: (gulgõlet). Veja o n." 353m. 

349 (gld). Aceita como raiz de: 
349a "f?3 (geled) pele (humana) (Jó 16.15). 

350 rhl (gãlâ) descobrir, tirar. 

Termos Derivados 

350a tn*p*5 (gôlâ) cativeiro. 

350b trrfe (gãlüt) cativeiro. 

350c (gillãyôn) tábua, tabuinha. 

O hebraico gãlâ, com o sentido transitivo de "revelar", tem vínculos mais estreitos 
com o semítico ocidental do norte (cf., em fenício, a Inscrição de Ahiram, "... e descobriu 
esse sarcófago", e o aramaico imperial na Palavra de Ahiqar, "não revele seus segredos a 
seus amigos") e o árabe galã, "tornar(-se) claro". 

Com seu sentido intransitivo de "tirar", "ir para o exílio", a palavra tem uma relação 
remota com o verbo ugarítico de movimento gly, "partir" (Gordon) ou "chegar em" 
(Aistleitner), e também com o árabe galã, "emigrar". Com esse sentido ocorre como um 
empréstimo no neo-aramaico e no acadiano. 

O sentido de "descobrir" ocorre nos graus qal, nifal, piei, pual e hitpael, e o sentido 
de "partir", "ir para o exílio" ocorre nos graus qal, hifil e hofal. 

A luz desses dados, fica aberta a questão de estarmos ou não lidando com uma ou 
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350 RF?: (gãJâ) 

duas raízes. De qualquer forma, analisaremos o verbo em função desses dois significados 
principais: "descobrir" e "partir", "ir para o exílio". 

Revelar. No qal o verbo é, com freqüência, empregado com os órgãos do sentido por 
objeto: a orelha (1 Sm 9.15, passim) e o olho (Nm 24.4). 

A expressão idiomática "destapar a orelha" significa simplesmente "mostrar", 
"revelar". Tendo o homem por sujeito, ela aparece na relação de Saul com Jônatas (1 Sm 
20.2), de Jônatas com Davi (1 Sm 20.12, 13), dos assistentes com Saul (1 Sm 22.8), dos 
sacerdotes com Saul (1 Sm 22.17), de Boaz com o parente mais próximo (Rt 4.4). Tendo 
Deus por sujeito, na relação deste com Samuel (1 Sm 9.15), com Davi (2 Sm 7.27 = 1 Cr 
17.25), com pessoas comuns (na fala de Eliú, Jó 33.16; 36.10). Uma vez que a expressão 
é usada tanto para Deus quanto para o homem, não se deve entender como termo técnico 
designativo da revelação de Deus. A Samuel Deus revela-se diretamente (cf. Is 22.14) e 
a Davi às vezes passa sua revelação por meio do profeta Natâ. Às pessoas comuns ele se 
revela em sonhos ou visões (Jó 33.16) ou em experiências difíceis (Jó 36.10). 

Amos empregou gálâ, tendo usado séd ("segredo") por objeto, em sua clássica 
declaração sobre a revelação de Deus a seus profetas: "Certamente o SENHOR não fará 
coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas" (Am 3.7). 
(O verbo também tem sõd por objeto em Pv 20.19.) 

Quando Deus revelou-se a Balaão, os olhos de Balaão foram "abertos", "desvendados" 
(Nm 24.4, 16). Parece que, dessa maneira. Balaão viu algo que, de outra forma, não 
estaria vendo. 

Além dessas revelações particulares, o qal de gãlã é usado para designar uma 
comunicação generalizada. Durante a intriga e a disputa entre Hamá e Mor decai, os 
editos do- rei foram divulgados a toda a população das províncias anunciando aquilo que 
tanto Hamã (Et 3.14) quanto Mordecai (8.13) haviam escrito. O partieípio passivo de qal 
é usado em Jeremias 32.11,14 para indicar um documento "aberto'' em contraste com um 
selado. 

No nifal a ação acontece ao próprio sujeito, seja de forma passiva, seja reflexiva. 
Assim sendo, num sentido passivo ela significa "expor": a nudez (Èx 20.26; Is 47.3), as 
roupas íntimas (Jr 13.22) e os fundamentos do mundo (2 Sm 22.16 = Sl 18.16), onde o 
verbo está em paralelo com o nifal de rõ'â, "estar visível". Desse modo também significa 
"ser conhecido" (Is 23.1) e "ser revelado", referindo-se a uma palavra de Deus a Daniel 
(Dn 10.1). 

No sentido reflexivo significa "desnudar-se" (três vezes aplicado a Davi em 2 Sm 6.20) 
ou "mostrar-se/revelar-se", referindo-se a Jônatas em relação aos íilisteus (1 Sm 14.8), às 
portas da morte em relação a Jó (Jó 38.17), e a Deus. Tendo Deus como sujeito, usa-se o 
verbo neste sentido para designar sua teofania a Jacó (Gn 35.7; cf. Gn 28). A palavra 
também é empregada três vezes para indicar a revelação de Deus durante a infância de 
Samuel: sua revelação aos antepassados de Eli (1 Sm 2.27), a Samuel (1 Sm 3.21; cf 1 
Sm 3.7). Aqui, como também na expressão idiomática "destapar a orelha" e na declaração 
clássica de Amos, ela denota a revelação de Deus a um profeta. 

Em Deuteronômio 29.28 emprega-se o partieípio nifal com uma noção passiva para 
indicar as ameaças e as promessas ostensivas reveladas a Israel naquele livro. De acordo 
com Isaías 40.5, a glória do Senhor — sua vitória triunfante na terra através de seu 
governo em Israel — será revelada a toda carne. Tem o mesmo sentido cm Isaías 56.1 e 
é usada em Isaías 53.1 para indicar a revelação à humanidade da obra de Deus por 
intermédio do Servo Sofredor. 

Assim, embora não seja um termo técnico indicativo da revelação divina, o verbo 
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350 rfpa (gàlâ) 

gálà tem freqüentemente este sentido. 
Semelhantemente, no piei sempre denota "revelar" algo que, de outra forma, está 

normalmente oculto. Assim, significa "abrir" os olhos — para ver um anjo (Nm 22.31) ou 
coisas maravilhosas na lei (SI 119.18); "tornar conhecido, revelado, manifesto": referindo-
se a Jeremias em sua queixa ao Senhor (Jr 11.20; 20.12), ao Senhor em sua revelação de 
paz e verdade a Israel (Jr 33.6) e de sua justiça a eles (SI 98.2); "trair", referindo-se a 
fugitivos (Is 16.3), segredos (Pv 11.13; 25.9); "revelar", "expor", referindo-se ao esconderijo 
de Esau (Jr 49.10), aos mistérios das trevas (Jó 12.22), aos fundamentos (Mq 1.6), ao 
pecado (Jó 20.27; Lm 2.14; 4.22) e aos pés (Rt 3.4,7). 

É, contudo, usado um maior número de vezes neste grau para indicar atividade 
sexual proscrita. Ocorre 24 vezes em Levítico 18 e 20 na expressão "descobrir a nudez", 
que indica relação sexual em condições proibidas, geralmente incesto; cf. também 
Deuteronômio 22.30 [23.1]; 27.20. Também é usado para indicar o descobrir ou remover 
daquilo que cobre: a saia da mulher (Is 47.3; Na 3.5), a proteção de Judá (Is 22.8) e a 
couraça do crocodilo (ARA) ou leviatã (IBB, Jó 41.13 [5]). Em muitas passagens têm, 
portanto, a conotação de "envergonhar". 

liado a lado com Levítico 18 e 20, ocorre na queixa profética de que Israel "descobriu 
sua nudez", metáfora que indica que atirou fora sua lealdade para com o Senhor. Em 
reação a isso, o Senhor ou os antigos amantes dela "descobrirão a nudez" da nação infiel, 
ou seja, envergonhá-la-ão (Os 2.12; Ez 16.36); cf. a ameaça contra Nínive (Na 3.5) e 
Babilônia (Is 47.3). 

Tirar, ir para o exílio. O sentido básico da forma intransitiva gãlã aparece em 
Ezequiel 12.3, onde o profeta recebe a ordem de "sair" e no lamento da esposa de Finéias, 
a qual estava cm trabalho dc parto: "Foi-se a glória de Israel". Sentido semelhante se vê 
no lamento de Isaías, "já se foi o prazer da terra" (IBB, Is 24.11), e na descrição que Zofar 
apresenta do destino dos ímpios, "as rendas de sua casa ir-se-ão" (IBB, Jó 20.28). Também 
tem este sentido simples de "partir" em Provérbios 27.25 e Oséias 10.5. 

Nas 20 passagens restantes no qal o verbo tem o sentido mais preciso de "ser levado 
ao cativeiro". Além disso, ocorre 39 vezes no hifil com o significado de "levar exilado" e 
sete vezes no hofal, com ura sentido semelhante ao do qal. O verbo figura com destaque 
nos anúncios de juízo feitos por Amós (1.5; 5.5, 27; 6.7; 7.11, 17) e Jeremias (13.19; 20.4; 
22.12; 27.20; cf Lm 1.3; veja também Is 5.13). 

Em várias passagens o Senhor é designado como o sujeito que leva Israel para o 
cativeiro (Jr 29.4,7, 14; Ez 39.28; Am 5.27; Lm 4.22; 1 Cr 5.41 — o único lugar onde se 
menciona explicitamente o agente humano [Nabucodonosor]; cf. acerca de outras pessoas 
em 2 Rs 17.11). Mas em geral Israel (Judá) ou sua glória é o sujeito do verbo. 

O juízo do Senhor em tirar Israel da terra e conduzi-la ao cativeiro contrasta 
apropriadamente com a ação divina de cumprir a promessa de dar-lhes a terra como 
dádiva ao início de sua história. Semelhantemente, as repetidas promessas aos pais de 
dar-lhes a terra contrastam fortemente com suas repetidas advertências, feitas pelos 
profetas, de tirá-los da terra. Em 2 Reis 17.11 a expulsão de Israel da terra é visivelmente 
comparada com o destino dos cananeus, a quem Deus expulsou em favor de Israel, quando 
entrou na terra. 

E instrutivo assinalar que o verbo jamais ocorre em Deuteronômio. Neste livro a 
ameaça de serem postos fora da terra expressa-se com outras expressões, tais como 
"perecer ('bd) depressa da terra" <ARC, Dt 4.26; 11.17) e "espalhar" (pâts, hifil). Caso as 
supostas falas mosaicas de Deuteronômio sejam, na verdade e como geralmente se alega, 
de data posterior, parece estranho que não se use a palavra gãlâ, a qual é comumente 
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351 n^J (gâlah) 

empregada pelos profetas dos séculos IX ao Vil para designar a expulsão da terra. 

gôlâ. Cativeiro, cativo, os deportados ou mudança. Este substantivo feminino que 
se refere a qualquer pessoa levada cativa ou ao cativeiro em si ocorre 41 vezes nos 
profetas e em Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Na maioria das vezes a referência 
é ao cativeiro babilônico de Judá, que foi resultado de sua desobediência pecaminosa 
contra Deus. 

gãlüt. Cativeiro ou cativo levado ao cativeiro. Nas 15 ocorrências do substantivo 
feminino gãlüt, faz-se referência a um grupo de cativos (Is 20.4; 45.13; Jr 24.5; 28.4; 
29.22; 40.1; Am 1.6,9; Ob 20) ou a um período de cativeiro especificado de diversas 
maneiras, como o cativeiro de Joaquim (2 Rs 25.27; Jr 51.31; Ez 1.2) ou como o nosso 
cativeiro (Ez 33.21; 40.1>, mas quase todas referindo-se ao cativeiro de Judá na Babilônia. 

Bibliografia: TDOT, v. 2, p. 476-88. — TH AT, v. 1, p. 415-7. 
B.K.YV. 

(gullâ). Veja o n.° 353c. 

bfo (gillCtl). Veja o n.° 353h. 

(g*7ôm). Veja o n.° 354c. 

fTfra {gâlüt). Veja o n.° 350b. 

351 r^: (gãlah) tosquiar, rapar, barbear-se. 

(A ASVe a RSV traduzem de forma semelhante, exceto que "cortar" aparece em lugar 
de "tosquiar".) Parece que a raiz significa "estar desnudo, sem pelo, nu". Tem um sentido 
mais amplo do que qãrah, que se refere à calvície. O verbo ocorre 22 vezes nos graus 
intensivos. 

Entre os semitas o rapar a barba era sinal de pranto e aflição (Jr 41.5; cf. Am 8.10). 
No entanto, os sacerdotes eram proibidos de seguir esses costumes de lamento (Lv 21.5; 
Ez 44.20). Às vezes o rapar-se simbolizava purificação, como no caso de uma pessoa 
curada de uma doença da pele (Lv 13.33; 14.8) ou de uma mulher cativa que estava em 
via de casar-se com um israelita (Dt 21.12). Na época de sua consagração os levitas 
deviam "fazer passar a navalha (fie'êbir ta'ar> 1...1 sobre todo o seu corpo" (Nm 8.7). As 
opiniões divergem quanto a deverem apenas aparar os pêlos ou rapá-los totalmente. 
Quando um nazireu concluía o seu voto, o seu cabelo era rapado e queimado no fogo do 
altar (Nm 6.18, 19). 

Em outras circunstâncias, cortar a barba era considerado uma grande indignidade 
(2 Sm 10.4). Entretanto, prevalecia no Egito um costume diferente (Gn 41.14). Não está 
inteiramente claro por que Absalão cortava periodicamente o cabelo (2 Sm 14.26). 

Num sentido figurado, o rapar referia-se ao despojamento completo da terra pelo 
inimigo (Is 7.20). 

Bibliogra fia: FENSHAM, F. Charles, The shaving of Samson: a note on Judges 16:19, 
EQ: 97-8. 

J.E.S. 

frty igillãyôn). Veja o n* 350c. 
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353 (gãlal) 

(gãlil). I, II. Veja o n.° 353e, f. 
nb-b} (glttâl Veja o n.°353g. 

352 bbj (gll), I. Aceita como raiz dc: 
352a bhl (gãlãl) motivo. Ocorre somente no construto com a preposição be: 

biglal, "por causa de", "por amor de". 

353 Vps (gãlal) II, entregar, retirar, confiar, correr abaixo, procurar ocasião, 

chafurdar, rolar, e rolar abaixo ou rolar juntos. 

Termos Derivados 

353a í/3 (#«/) pilha (de coisas), onda. 

353b (gêl) esterco. 

353c vn*pS (gullâ) vaso, bacia. 

353d (gãlãl) esterco. 

353e (gãlil) I, giratório, dobradiço. 

353f (gãlil) II, cilindro, vara, circuito. 

353g itT (glílâ) circuito, fronteira, território. 

353h (gillül) ídolos. 

353i "̂ S1?? (galgãl) roda, turbilhão, redemoinho. 

353j (gilgãl) I, roda. 

3531 (gilgãl) II, GilgaL 

353m (gulgõlet) crânio, cabeça. 

353n tn^jü (trfgillâ) rolo. 

gãlal significa mover um objeto por meio de movimento rotatório. Tal movimento 
pode dar-se em, dentro de, sobre ou contra alguma coisa, junto com algo, afastando-se de 
algum ponto, indo na direção de alguma coisa ou para baixo. Este verbo é empregado para 
indicar o rolar-se sobre o Senhor, ou seja, o confiar nele (Sl 22.8 191) ou o entregar o 
próprio caminho ou vida ao Senhor (Sl 37.5; Pv 16.3) ou o retirar coisas nào-materiais 
como opróbrio e desprezo (Sl 119.22). 

O ato físico de rolar algo ou alguém (gãlal) aparece em apenas quatro episódios e 
possivelmente em duas ou três observações. O primeiro é a história do encontro de Jacó 
com Raquel junto ao poço de Pará, onde se menciona a necessidade de rolar a pedra de 
cima do poço e de Jacó fazê-lo (Gn 29.3, 8, 10). 

Quando Josué descobriu os cinco reis amorreus numa caverna durante a batalha de 
Gibeom, deu ordens para que seus homens rolassem grandes pedras até a boca da 
caverna para mantê-los presos até o fim da batalha (Js 10.18). 

Ao saber que o povo faminto estava comendo carne com o sangue ainda dentro, 
determinou a seus homens que rolassem uma grande pedra até ele, na qual os animais 
poderiam ser devidamente abatidos (1 Sm 14.33). 

Depois de Joabe ter atravessado sua espada traiçoeiramente em Amasa, este 
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353 (galai) 

revolveu-se em seu sangue junto à estrada (2 Sm 20.12). 
Numa figura de linguagem. Jeremias compara a Babilônia com uma montanha 

quando diz a seu respeito: "e te revolverei dos penhascos abaixo" (IBB, 30.14). Certamente 
o sábio escreve metaforicamente: "a pedra rolará sobre quem a revolve* (Pv 26.27). Isaías 
utiliza o verbo em duas expressões marcantes: os céus "se enrolarão como um 
pergaminho" (34.4) e "veste revolvida em sangue" (9.5), numa frase que descreve o estado 
de beligerância em contraste com o reinado do príncipe da paz. 

Josué utilizou galai simbolicamente quando disse, depois da circuncisão dos 
israelitas, "hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito" (Js 5.19), e o lugar foi chamado 
Giigaí, um trocadilho com gâlal. 

Bem próxima do sentido de fazer rolar um objeto encontra-se a metáfora de Amos: 
"Antes corra (abaixo: e/.TB] o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene" (Am 
5.24). 

Outros usos de gálal estão mais distantes da idéia de rolar um objeto. Entre as 
ofensas que Jó sofreu está a ação de jovens que se revolveram contra ele — 
provavelmente na forma de um exército rompendo as defesas (Jó 30.14). Os irmãos de 
José temem que ele esteja procurando pretexto (gãlal) contra eles a fim de escravizá-los 
(Gn 43.8). 

Em quatro lugares galai assume o sentido de confiar, entregar ou retirar. A idc»ia é 
de "deixar rolar seu próprio peso" sobre alguém ou para longe de si (cf. KB). Aqueles que 
estigmatizam a vítima do salmo 22 dizem: "Confiou no SENHOR! livre-o ele, salve-o" (v. 8 
[91), enquanto em Salmos 37.5 e Provérbios 16.3 somos desafiados a entregar ao Senhor 
nossas obras e caminho. Em Salmos 119.22 o salmista suplica: "Tira de mim o opróbrio 
e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos". 

gal. Pilha (de coisas),, onda, vagalhão e manancial. Um substantivo masculino que 
aparentemente procede da idéia de rolar, empilhar ou amontoar coisas. É usado para 
designar um monte de pedras como destroços dc uma cidade (2 Rs 19.25) ou como um me-
morial (Gn 31.46-52). Da mesma maneira, gfl/ pode indicar a água que jorra em ondas ou 
vagalhões (SI 42.7 (8); Is 48.18; Jr 5.22; Jn 2.3) e o borbulhar de um manancial (Ct 4.12). 

O local de despedida de Labão e Jacó foi um monte de pedras que os homens de Jacó 
empilharam como um testemunho da aliança entre ele e Labão. Jacó deu ao lugar o nome 
de Galeede, "montão de testemunha" (Gn 31.46-52). O nome que Labão deu ao local 
significa a mesma coisa em aramaico. Uma grande pilha de pedras foi posta sobre os 
rest os de Acã e sua família (Js 7.26). O rei de Ai teve o mesmo tratamento depois de ser 
capturado (Js 8.29), e assim aconteceu com Absalão depois de morto (2 Sm 18.17). 

Por meio de Isaías e Ezequias o Senhor enviou uma mensagem a Senaqueribe, 
dizendo-lhe que o Senhor o usara para reduzir "a montões de ruínas as cidades 
fortificadas" (2 Rs 19.25; Is 37.26). 

Isaías louva o Senhor porque foi ele que "da cidade fez um montão de pedras" (25.2), 
e Jeremias diz que tanto Jerusalém quanto Babilônia tornar-se-ão montões de ruínas 
(51.37), ao passo que Oséias declara que os altares de Gilgal são "como montões de pedras 
nos sulcos dos campos" (12.11). 

gullâ. Fontes, taças. Água corrente em Josué 15.19; Juizes 1.15 descreve fontes ou 
tanques (ou possivelmente assim chamados por serem tanques redondos). 

No alto das colunas em frente ao templo foram colocadas obras de fundição em forma 
de taças (BLH, 1 Rs 7.41; 2 Cr 4.12, 13); cf a taça no candelabro (ARA, "vaso", Zc 4.2, 3). 
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Em EtáesilfHtea 12.6 o "copo de ouro que se despedaça" descreve a [norte na velhice, 

gãtil. Dobrudiçú ou argolas. Adjetivo que descreve a* folhas das portas do templo em 
Jerusalém (a maioria das traduções traz "dobradiço", mas cf. BJ, "giratório^ 1 Rs 6.3-1). 

Substantivo masculino traduzido por "argolas*, nas qiiais eram penduradas elementos 
decorativos (Et 1.6). Em Cautarca 15.14. as mãos do noivo são "anéis? JARC; ARA, "cilindro"; 
KB, PDB, "cilindro, vara'1). 

g i U ü l . frífilns, hnagerUma dentre as aproximadas dez palavras que basicamente 
designam ídolos no AT. A palavra significa tora, bloco, coisa sem forma (BDB). É utilizada 
(feSse modo para polemizar contra as nações pagãs. Esse plural masculino ocorre bem 
poucas vezes inove j fiara de Ezequiel (.38 vezes). 

Em Levítico 26, Moisés, estando no monfce Sinai, adverte os israelitas acerca de 
afkstarem-se do Senhor e adorarem ídolos, dizendo que, se isso acontecer, o Senhor 
lançará os seus cadáveres sobre os cadáveres de seus deuses (2G.3U1. À MEB traduz coro 
certa liberdade: "Amontoarei vossi^s cadáveres podres em cima das toras podres que eram 
vossas ídolos." Em Deuteronômio, Moisés fala nosso linguajar quando renova a aliança 
e refere-se aos ídolos (gillâtim) do Egito e àquteles de madeira, pedra, prata e ouro, que 
eles viram durante sua peregrinação <29,17). 

Asa, descendente de Davi. retirou da terra todos os idolos que .seu pai, Abi as, havia 
feito í 1 lis 15.121. Bem aü contrário. Acabe, instigado por jezabeí, fez coisas muito 
abomináveis e seguiu aos ídolos tal como o faziam os a morre us (1 Rs 21.2Ê). 

O reino do norte é formalmente acusado de servir aos ídolos, desobedecendo 
especificamente ao mandamento do Senhor dc não faze-lo (2 Rs 17.12). Mais tarde 
Manasses agiu mais im piamente do que os amorreus ao fazer com que Judá pecasse com 
OS- ídolos que ele adotara, e seu filho Àmom fez o mesmo [2 Rs 21.11. 21). Josias, contudo, 
em obediência ao Senhor, pós tais ídolos do lado depois dc ler o livro que Hilquias 
encontrou no templo (2 Rs 23,24 

Jeremias diz que as imagens (gillàlim) da Babilônia seriam destruídas. Aqui 
g^Udim, traduzido por "idolos", é paralelo de 'ãtsabbim, palavra traduzida por "imagens" 
e cognata de um vc-rbo que significa "entrístecer-so" ou "causar tristeza"; 

Ezequiel, onde aparecem 38 das 47 ocorrências degillfíUm, deatrneia a idolatria como 
infidelidadoe prostituição (16.36; 37.23). Oe bons israelitas não "levantaram os olhos para 
os ídolos", ao passo que os ímpios o Lizeram 118.6, 12, 15). Ezequiel lembra ao povo o fato 
dc Deus ter dito que não se conta minassem "com os ídolos do Egito*. Entretanto^ "o seu 
coração andava após os sou* ídolos* (20.7A Ifi, lSt 24). Eles nào deveriam l+se 
contaminar" com ídolos (20.31). Numa ironia marcante, o profeta diz: "Ide; cada um sirva 
os seus ídoloáf (20.39). Novamente eie anuncia que, com sua idolatria, Israel age contra 
si mesmo o se contamina (22.3, 4; 23.7). Lies estão contaminados com os ídolos da 
Babilônia e da Assíria (23.30) e foram atrás ria idolatria paga a ponto de matarem seus 
filhos em sacrifícios ;sos ídolos e, dessa maneira, ícarregfl rão ns pecados dos seus ídolos'1 

(23.39, 49), mas o Senhor destruirá os ídolos do Egito (30.13). 
Quando Ezequiel fica sabendo que Jerusalém foi destruída, ele diz que o povo não 

possui a terra por causa de sua idolatria (33.25; 36.18. 251. Só mais duas vezes Ezequiel 
se refere aos ídolos, e agora faz de forma bem diferente. Ele prediz que -Judá e Israel 
serão unidas em sua terra c que elas não se contaminarão mais com ídolos (37-23). Na 
restauração os sacerdotes e 1 evitas que se desviaram sej&o castigados com rebaixamento 
e serão incumbidos de uma atividade menos importante no novo santuário. Somente os 
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sacerdotes zadoquitas que permanecerem fiéis ao Senhor servirão no elevado ofício de 
Sacerdote (44.10, 12). INão existe nu AT uma única palavra isolada para £fidolo'\ Os ídolos 
*ão chamados de várias maneiras pelos profetas, dependendo da caracterização que 
entendessem seria a mais eficaz no momento. Basicamente são cinco as paiavras usadas: 
1 )g i l iü í , "toras'1, "blocos" (embora líB sugira que essa é uma palavra pejorativa pela qual 
chamavam-se os ídolos de bolotas cio excremento): é a palavra usada com maior 
freqüência, mas a maioria rias vezes por Ezequiel; 2) peseh "imagem fesculpida"; 3) 
massékâi "imagem fundida"; A i matstsêbá: ^imagem de pedra em pé"; 5!1 òtsãb: ''motivo 
de tristeza". E de nosso interesse que as primeiras quatro sejam caracterizações que 
surgem da natureza física da imagem, reíérindn-se especialmente a como era feita. Os 
profetas ridicularizavam o* ídolos como coisas feitas por mãos humanas. Aliás, essa 
expressão é algumas vezes empregada como substituto (da palavra ídolo (e.g*, Is 2,8). Os 
profetas não admitiam que o ídolo ÍCJSSE- uma mera representação do deus em questão. 
Eles afirmavam que o objeto material em si era o deus dos pagãos — e, rom o a ni mis mo 
que prevalecia, sem duvida alguma eles estavam certos. Coco esse enfoque, Isaías lança 
jio ridículo o iíióiaS.ra que usa metade de uma tora para se aquecer e a outra metade para 
fazer um deus (Is 44.9-2U). 

Outras palavras designa tivas de ídolo são: tselem, "imagem1', que enfatiza seu caráter 
representativo (usada sete vezes); tsêmel, de etimologia incerta (usada cinco vezes); 
i^rtlpim, aparentemente com o sentido de "coisa vergonhosa", palavra empregada para 
designar os ídolos domésticos que Raquel roubou de Labão; rmppletset, "coisa horrorosa1'; 
'êlit, "coisa vazia ou sein sentido13: e 'ãwent "coisa pecaminosa1', BDB (KB sugere "coisa 
misteriosa" a partir de uma etimologia possível, mas BDB parece melhor com base no uso 
de awen). Também deve-se mencionai1 as 'ãéhêrá, que são, sem dúvida, objetos de 
culto, talvez postes sagrados, mas são mais símbolos da deusa 'ãsftêrã do que ídolos no 
sentido normal da palavra. RX.tL] 

galgai . Roda. Palavra assim traduzida nove vezes rui KJV, mas cm Isaías 17.13 é "urna 
coisa revolvem te", e em Salmos 77.18 [19] , "nos céus". As traduções modernas de,$almoft 
77.13 [1í>] em geral usam "redemoinho" (e.g.t IBB; a H.I traz "cardo seco, que voa 
rodopiando", marg., em S! 83.13 [14]; o ARA, "folhas impelidas por um redemoinho"). 

Vários tipos de roda sào: aquelas usadas em carros de guerra (Is 5.28; Jr 47^3; Ez 
2'-i.24: 26.10), para tirar água (Kc 12.6) e as da visão do profeta Ezequiel da partida da 
glória de Deus (Ez 10.2, ti, 13), embora Ezequiel empregue maia freqüentemente outra 
palavra para indicar as rodos dessa sua visão (veja ôpdu.). 

gi lgâl . //, Gilgal ( LLm c irculo de ppdras.'i Parece existir cinco lugares chamados 
Gilgal, Deuteronõmío 11.30 situa Ebal e Gerizim "defronte de Gilgal", que parece estar 
próximo de fíiquém. 

O Gügal de Elias e Ehseu fica pej-tode Betei (2 Rs 2.1: 4:35), Ali Eliscu purifica para 
o.s filhos dos profetas a comida indicada pela expressão ilmorte na panela*. 

Acreditá^se que o rei das nações de Gügal tenha vivido na borda da planície de 
Sarom. 

Gilgal é também uina cidade limítrofe de Judã mencionada em Josué 15.17 e que fica 
na estrada que vai de Jeiiefi a Jerusalém íJs 1B.17), 

A Gilgal citada com mais freqüência foi o primeiro lugar em que os israelitas se 
acamparam depois de a travessarem o rJordão. bicava a le.̂ t.e de Jericó (Js 4.19), mas sua 
exata localização ainda é incerta. Com base uo AT, em estudos onomástico^ pur Josefo e 
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Eusébio e em sítios arqueológicos <BASOR, 140:11-27), Muilenburg propôs Khirbet el-
IWefjir. Nesse local, um monte com 12 pedras tiradas do Jordão serviu de lembrança de 
sua travessia do rio. Ali também aquela geração foi circuncidada, Deus "revolveu de sobre 
eles o opróbrio do Egito", celebrou-se a primeira Páscoa na nova terra e o maná cessou 
(5.9-12). Os gibeonitas vieram até o quartel-general de Josué, em Gilgal, e ali 
posteriormente Josué dividiu a terra mediante sorteio (Js 9.6; 10.6, 7, 9, 15, 43; 14.6). 

Em Juizes 2.1 o anjo do Senhor sobe de Gilgal a Boquim para profetizar contra os 
israelitas. Gilgal faz parte das cidades percorridas por Samuel (1 Sm 7.16; 10.8) e 
permanece sendo um centro importante durante a época de Saul (1 Sm 11.14, 15; 13.4, 
7, 8, 12, 15; 15.12, 21, 33) e de Davi (2 Sm 19.15, 40). 

Oséias e Amos referem-se afrontosamente ã adoração pecaminosa e ímpia em Gilgal 
que ocorria em sua época (Os 4.15; 9.15; 12.12; Am 4.4; 5.5). 

[Harmonizando os relatos da conquista encontrados em Josué coin o subseqüente 
estabelecimento na terra apresentado em Juizes, Y. Kaufmann salienta que as guerras 
de Josué tinham como objetivo destruir e exterminar o inimigo e não ocupar a terra. Ele 
escreveu: "Josué faz total distinção entre as guerras e a ocupação da terra. Ele mantém 
o povo acampado [durante algum tempo em Gilgal 1 durante toda a duração da guerra. 
Não importa onde o exército lute, ele sempre volta ao acampamento. [...] Ele se vê forçado 
a impedir que o povo ocupe suas porções de terra até o fim da guerra, pois não tem 
certeza de que conseguirá reuni-los para a guerra em geral caso eles se envolvam cm 
reivindicar terras" (The biblical account of the Conquest of Palestine, 1953, p. 92). B.K.W.l 

gulgõlet. Crânio, cabeça ou pessoa. O cognato acadiano é gulgullu e gulgullâti. 
Significa "homem", "cabeça" ou "crânio". Palavra em geral usada para indicar a contagem 
de pessoas (Èx 16.16; 38.26; Nm 1.2, 18; 3.47; 1 Cr 23.3, 24). Mas também refere-se à 
fratura do crânio de Abimeleque (Jz 9.53), do crânio de Jezabel (2 Rs 9.35) e da cabeça 
de Saul, quando ela foi presa à parede do templo de Dagom (1 Cr 10.10). Cf o aramaico 
"Gólgota", nos evangelhos (Mt 27.33; Mc 15.22; Jo 19.17). 

m'g i l lâ . Volume, rolo. tn gillã ocorre junto com sêper. "livro", o rolo do livro (Jr 36.2,4; 
Ez 2.9, SI 40.7 [8]). 

Jeoaquim cortou e queimou o rolo de Jeremias (Jr 36). Ezequiel vê um rolo quando 
de sua chamada (2.9; 3.1-3), e Zacarias, um rolo voador que continha as maldições de 
Deus contra a impiedade (5.1, 2). Esdras menciona o rolo em que estava registrado o 
decreto de Ciro para reconstruir o templo (6.2). 

Rolos egípcios e provavelmente muitos daqueles usados na Palestina eram feitos de 
papiro (observe-se a facilidade com que foi queimado o rolo de Jeremias). Os Rolos do mar 
Morto foram feitos de peles unidas mediante costura. O livro (códice) veio a ser usado a 
partir dos séculos primeiro e segundo depois de Cristo. Os rolos eram escritos do lado de 
dentro e, quando necessário, também do lado de fora (cf. Ez 2.10). 

K.S.K. 

354 C4?̂  [galam) enrolar, dobrar (2 Rs 2.8, somente). 

Termos Derivados 

3f>4a DT?3 (glôm) invólucro, roupa (Ez 27.24, somente). 
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354b C7D (gõlerri) embrião (Sl 139.16, somente). 

354c ITD1?? (gabníid) duro, estéril (i.e., Is 49.21; Jó 15.34). 

""IC4?? (galmüd). Veja o n.° 354c. 

355 '^Dbj (gãla') expor, desnudar. Ocorre somente no hitpael (e.g., Pv 17.14; 18.1). 

356 IV^J (giVãd) Gileade. 

Termo Derivado 

356a (giVãdi) gileadita. 

Às vezes Gileade refere-se à região da Transjordânia entre os rios Arnom e Jaboque, 
às vezes ao encontro entre o Jaboque e o Jarmuque e às vezes a toda a área. 

Quando Jacó voltava para Canaã, Labão o alcançou no monte Gileade (Gn 31.21, 23, 
25), e os ismaelitas de Gileade compraram José e o levaram para o Egito (Gn 37.25). 

Como Gileade era uma terra de boas pastagens, Gade e Rúben ficaram com a região 
sul (Nm 32.1, 26, 29). Moisés deu o norte de Gileade para Maquir, filho de Manassés (Nm 
32.39, 40). Esta partilha é confirmada em Deuteronômio 3.13, 15, 16; 4.43. 

Seom. rei dos amorreus, reinou sobre metade de Gileade (Js 12.2), e Ogue, rei de 
Basã, sobre a outra metade (12.5). Josué 13.25 diz que Moisés deu Gileade a Gade, mas 
o versículo 31 afirma que metade foi entregue a Maquir. 

O cântico de Débora e Baraque faz afronta aos homens de Gileade por deixarem de 
participar da guerra contra Jabim, rei de Hazor (Jz 5.17). 

Jair, um gileadita, julgou Israel durante 22 anos (Jz 10.4). 
Os homens de Gileade. em busca de alguém para liderá-los contra os amonitas, 

apelaram para Jefté, cujo pai era Gileade e cujo meio-irmão o tinha expulsado da região 
anos antes (Jz 11.1, 2; 10.8-18; 11.5-29). Jefté, ainda que vitorioso contra os amonitas, 
incorreu, no transcorrer dos eventos, na oposição dos efraimitas. Durante esse confronto 
os gileaditas identificaram os efraimitas por estes não conseguirem pronunciar 
corretamente a palavra "chibolete" (Jz 12.4, 5, 7; veja SPEISER. E. A., The Shibboleth 
incident, Oriental and Biblical sludies, Univ. of Penna., 1967, p. 143-50). 

Os homens de Gileade serviram na guerra contra Benjamim (Jz 20.1). Entretanto, 
como ninguém de Jabes-Gileade participou desses combates, os israelitas mataram todos 
os seus moradores, à exceção de 400 virgens, para dar esposas para alguns benjaminitas 
que sobreviveram à guerra (Jz 21.8-14). 

Gileade foi governada por Is-Bosete durante o reinado de Davi em Ilebrom (2 Sm 
2.9}, mas Davi refugiou-se ali durante a revolta de Absalão, e a batalha que resultou na 
morte de Absalão transcorreu em Gileade (2 Sm 17.26). Gileade foi um dos lugares onde 
levantou-se o censo pecaminoso de Davi. 

Jabes-Gileade tinha motivo para apoiar Saul porque ele rompeu um cerco dos 
amonitas e salvou os homens e a cidade de profunda humilhação e sofrimento (1 Sm 11.1, 
9). Os homens de Jabes-Gileade, por sua vez, resgataram dos muros de Bete-Seã os corpos 
de Saul e seus filhos (1 Sm 31.11; 2 Sm 2.4, 5; 1 Cr 10.11). Mais tarde Davi fez subir de 
Jabes-Gileade os ossos de Saul e Jônatas e os enterrou no sepulcro do pai de Saul. 
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Ramote-Gileade teve proeminência nas guerras com os sírios, e Acabe foi morto ali 
perto (1 Rs 4.13; 22.3-29; 2 Cr 18.2-28). Jorão, filho de Acabe, foi ferido em Ramote-
Gileade (2 Rs 8.28; 2 Cr 22.5). Eliseu envia um jovem profeta a Ramote-Gileade para ali 
ungir Jeú como rei (2 Rs 9.1, 4, 14; 1 Cr 6.80). Posteriormente Jeú perde Gileade para 
Ilazael (2 Rs 10.33) e ainda mais tarde Tiglate-Pileser toma Gileade de Peca (2 Rs 15.29). 

Jeremias exclama "Acaso não há bálsamo em Gileade?" para enfatizar a 
disponibilidade da cura pelo Senhor (8.22). No entanto, o próprio bálsamo de Gileade não 
é para curar o povo (46.11). De qualquer maneira, seu bálsamo era proverbial. Uma 
vegetação luxuriante cobria seus montes e servia de símbolo de abundância, juntamente 
com o Líbano e o Carmelo (Jr 22.6; 50.19; Zc 10.10). Suas cabras também eram famosas 
(Ct 4.1; 5.5). 

Amós amaldiçoa os amonitas por rasgarem o ventre das grávidas de Gileade (1.13) 
e o povo de Damasco porque trilhou Gileade com instrumentos de ferro. Oséias diz que 
Gileade é uma cidade ímpia (6.8). 

Quando Israel voltar do cativeiro, Gileade tornará a ser possuída (Ob 19; Zc 10.10), 
e o povo se alimentará em Gileade (Mq 7.14) e ali se fartará (Jr 50.19). Na visão que 
Ezequiel teve da reconstrução, Gileade íica na fronteira oriental. 

Faz-se menção ao gadita Gileade (1 Cr 5.14) e a Gileade, filho de Maquir, filho de 
Manassés (Nm 26.29, 30; 27.1; 36.1; Js 17.1, 3). 

girãdi. Gileadita, O patronímico ocorre 13 vezes (Nm 26.29; Jz 10.3; 11.1, 40; 12.2, 4, 
7; 2 Sm 17.27; 19.31; 1 Rs 2.7; 2 Rs 15.25; Ed 2.61; Ne 7.63). 

Bibliografia: KRAUS, Hans-Joachim, Gi lga l , VT, 1:181-99. — MAUCHL1NE, John, 
Gilead and Gilgal: some reflections on the Israelite occupation of Palestine, VT, 6:19-33. 
— MUILENBURG, J., T h e site o f ancient Gi lga l , BASOR, 140:11-27. — BALY, Denis, The 

geography of Palestine, Harper, 1957, p. 225-31. 
E.S.K. 

357 (gâlash) sentar-se, soerguer-se (quem estava deitado), possivelmente 

reelinar-se. Ocorre somente em Cantares 4.1; 6.5. 

C3 (gani). Veja o n.° 361a. 

358 (gãmã') engolir (líqüidos). Ocorre no piei (Jó 39.24) e hifil (Gn 24.17). 

Termo Derivado 

358a NC3 (gõme') eaniços, junco, papiro (e.g., Is 18.2; Jó 8.11). 

359 "D^ (gmd). Aceita como raiz de: 
359a "03 (gõmed) côvado (Jz 3.16, somente). 

359b CHG3 (gammãdim) homens de coragem (Ez 27.11; a ARA traz 
"gamaditas"). 

( gmM) . Veja o n.° 360a. 
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360 (gamai) negociar, recompensar, amadurecer (ASV: "fazer", "negociar", 
"retribuir", "recompensar"; RSV: "negociar", "retribuir", "tratar bondosamente"). 

Termos Derivados 

360a (g r mül ) recompensa. 

360b tn^-iGí (g'mülâ) recompensa 

360c (tagrnúl) benefício. 

360d i^QJ (gãrnãl) camelo. 

Este verbo ocorre nos graus qal e nifal. No qal tem o sentido de fazer o bem ou o mal 
a alguém. Em algumas passagens as duas idéias estão em contraste (Pv 31.12; 1 Sm 
24.17 f 181); em outras algum mal é feito (Gn 50.15, 17; Pv 3.30); em ainda outras o bem 
é feito (Is 63.7). Às vezes a idéia é de tratar bondosamente alguém (Sl 13.6; 116.7, etc.) 
ou de dar recompensa (2 Sm 19.36 [37]). As vezes existe uma retribuição num sentido 
negativo (SI 7.4 [51; Dt 32.6; SI 137.8) 

A forma qal pode ter o sentido de desmarnar uma criança (1 Sm 1.23, 24; 1 Rs 1 1.20; 
Os 1.8), de sorte que a palavra se refere à criança desmamada (gãmãl ; Sl 131.2) ou à 
criança desmamada do leite igmüle mêhãláb). 

gãmal pode também, no qal, ter o sentido de produzir amêndoas maduras (Nm 17.8 
[231) ou de amadurecer, referindo-se a uvas (Is 18.5). 

gãmal ocorre três vezes no nifal, duas vezes para indicar o desmame de Isaque (Gn 
21.8) e uma vez o de Samuel (1 Sm 1.22). 

g^mül. Recompensa, retribuição, benefício, negócio. Este substantivo ocorre 18 vezes. 
Diz respeito à recompensa dada por Deus (Is 3.11; 35.4; 59.18; 66.6; Jr 51.6; Lm 3.64; Ob 
15; J1 3.7 [4.7]) e pelo homem (J1 3.4 [4.4]; Sí 137.8), aos benefícios concedidos por Deus 
(Sl 103.2; 2 Cr 32.25) e aos feitos de alguém (Jz 9.16; Pv 12.14; Is 3.11). O salmista invoca 
a Deus, o Deus de recompensa (Jr 51.56; cf. Dt 28), para que este dê aos ímpios aquilo 
que merecem (Sl 28.4; 94.2). 

g^mülâ* Negócio, recompensa. Usa-se este substantivo feminino para designar a 
recompensa que Davi ofereceu a Barzilai pelo favor que demonstrou para com Davi 
quando este fugia de Absalão <2 Sm 19.37). Uma forma plural nos profetas descreve a 
retribuição de Deus aos seus adversários <Is 59.18), em particular à Babilônia, pois o 
Senhor é um Deus que retribui (Jr 51.56). 

t agmü l . Beneficio. Este é um substantivo masculino abstrato (GKC, 85r) derivado da raiz 
gãmal. Ocorre no plural com um sufixo aramaico, tagmulôht (GKC 91/; Sl 116.12). A ASV 
traduz *benefícioe a KSV, "generosidade". Tendo-se recuperado de uma enfermidade, 
extasiado com a bondade de Deus com ele, o salmista indaga o que deveria dar de volta 
por tais benefícios. Sua resposta foi autodedicação, sacrifício e pagamento de votos. 

gãmã l . Camelo. IJCX, kamêlos. Animal de carga mencionado por todo o AT, desde os 
relatos patriarcais até o período pós-exílico. Usados basicamente para locomoção (Gn 
24.61,63; 31.17; 1 Sm 30.17; Is 21.7) e transporte de cargas, os camelos também forneciam 
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361 cv: (gmm) 

leite (Gn 32.15, 16). A carne de camelo é considerada comestível pelos árabes. Mas as leis 
alimentares de Israel proibiam-na, visto que os camelos ruminam mas nào têm casco 
tendido (Lv 11.4; Dt 14.7). 

A capacidade que o camelo tem de passar longos períodos sem água tornou-o 
apropriado para o comércio de especiarias (2 Cr 9.1), para transportar alimentos por 
alguma distância, para transportar produtos de Gileade para o Egito (Gn 37.25), para 
transportar tributos (2 Rs 8.9 es.; 1 Cr 12.41) e para transportar dádivas para o Senhor 
(Is 60.6). As caravanas eram de diversos tamanhos (Gn 24.10). Fazer os camelos ajoelhar-
se (Gn 24.11), descarregá-los e dar-lhes de comer (Gn 24.32) era tarefa costumeira 
durante a viagem. Tirar água do poço para dar para os camelos, num ponto de parada, 
era trabalho árduo; a disposição de Raquel em fazê-lo deu mostras de seu caráter e 
respondeu à oração de Eliezer (Gn 24.10, 19, 20, 44, 46). 

Os atacantes iam montados em camelos (Jz 6.5; 7.12; 8.21, 26) e freqüentemente 
apoderavam-se dos camelos de seus inimigos (Jó 1.17; Jr 49.29, 32; 1 Sm 15.3; 27.9; 2 Cr 
14.15 |14]; Is 30.6). Um episódio relaciona os despojos de 50 000 camelos (1 Cr 5.21). 
Senaqueribe relaciona camelos entre os despojos que ele tomou de Judá. Os camelos eram 
um meio rápido de fuga (1 Sm 30.17). Rabá de Amom é ameaçada de tornar-se pastagem 
para camelos (Ez 25.5). 

A riqueza de homens como Abraão (Gn 12.16; 24.35), Jacó (Gn 30.43) e Jó era 
contada (juntamente com seus outros rebanhos) pelo número de seus camelos. Jó teve 
3 000 antes de sua aflição e 6 000 depois (Jó 1.3; 42.12). Davi tinha uma pessoa 
especialmente encarregada de seus camelos (1 Cr 27.30). À semelhança de outros tipos 
de rebanho, os camelos foram vítimas de uma das pragas no Egito (Êx 9.3; cf Zc 14.15). 
Os que voltaram do Egito possuíam 435 camelos (Ed 2.67; cf. Ne 7.68). 

Albright tem argumentado que o camelo não chegou a ser extensamente domesticado 
senão na Idade do Ferro (c. 1200 a.C.). Ele sustenta que as referências patriarcais são um 
tanto quanto anacrônicas e que o nômade comum daquela época dependia do jumento 
(SAC, p. 164-5). Ele, no entanto, admite que "a domesticação parcial e esporádica pode ter 
ocorrido alguns séculos antes". J. P. Free reuniu indícios de uso de camelos em data mais 
remota, embora os dados que ele apresenta não precisem ser forçados a ponto de dizer que 
o nomadisino com jumento não era o mais comum (FREE, J. P., JNES, 3:187-93). Depois 
disso K. Kitchen trouxe a lume mais dados que demonstram que o camelo já estava 
domesticado na Idade do Bronze Antiga (veja PARROT, André, Syria, 32:323). 

Bibliografia: FKKE, Joseph P., Abraham's camels, JNES, 3:187-93. — ISSERLIN, B. 
S., On some possible occurrences of the camel in Palestine, PEQ, 50-3. — LAMBERT, W. G., 
The domesticated camel in the second millennium: evidence from Alalakh and Ugarit, 
BASOR, 160:42-3. — TH AT, v. I , p. 426-8. 

J.P.L. 

361 (gmm). Ace i ta como raiz de: 

361a (gam) de novo, igualmente. 

361b nüSQ (rrigammâ) Significado incerto, talvez "hordas". (IIc 1.9). 

gam. Novamente, igualmente, tanto, mas, até mesmor semelhantemente, de igual 
modo, da mesma forma que, então, embora, com, mesmo. Partícula que ocorre mais 
de 750 vezes, gam dá a idéia de acréscimo. É muitas vezes repetida numa sentença, caso 
em que as traduções mais freqüentes são: tanto... quanto; ou... ou; nem... nem. As vezes, 
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362 igmts) 

em traduções em português, gam é totalmente ignorado. 
gam tem pelo menos dez usos distintos no AT. 1) Às vezes gam serve simplesmente 

de partícula indicativa de acréscimo ou acúmulo de um item (Gn 7.3). 2) Quando duas ou 
mais pessoas ou objetos são vistos como participantes de uma ação conjunta, gam pode 
servir de partícula de abrangência (Jz 9.49; Pv 17.15). 3) À semelhança da partícula 
conectiva waw,ga.m pode ter função conjuntiva, unindo dois substantivos (J1 1.12), ou dois 
verbos (SI 137.1), ou duas orações (Jz 5.4). 4) Tal como 'ap, gam pode funcionar como 
partícula intensiva no início de uma afirmação enfática (Pv 17.26; J1 2.29 (3.21). 5) Na 
condição de partícula enfática, gam é usada para destacar uma palavra em particular 
dentro da frase, especialmente pronomes e substantivos com sufixos pronominais (Gn 
4.26; 10.21; 27.34). 

6) Além disso, gam possui um uso correi ativo que indica correspondência entre duas 
ações (Gn 20.6). 7) As vezes gam possui força de conseqüência e é usada para introduzir 
uma ação que é conseqüência lógica de uma ação antecedente. Por vezes usa-se gam para 
introduzir a reação justa e apropriada de Deus ante a transgressão (Jz 2.21; Jr 4.12) ou 
o arrependimento (2 Sm 12.13). No mesmo sentido, emprega-se gam para indicara reação 
racional do homem diante da graça de Deus (Js 24.18; 1 Sm 1.28). 8 ) gam também possui 
um uso adversativo em que introduz oposição ou antítese (Ez 16.28; SI 129.2). 9) Km seu 
uso confirmatório, gam serve para salientar ou confirmar uma declaração direta ou um 
impacto que se causou (Gn 29.30; Os 9.12). 10)gam também é usado para indicar clímax 
(Gn 27.33; Dt 23.3,4). (Um uso interessante de gam. aparentemente por motivo de ênfase, 
encontra-se na seqüência de usos de gam kú' em 1 Samuel 19.19-24. SauL mandara 
mensageiros até Ramá para prender Davi. Cada vez que os mensageiros viram Samuel 
e os outros que profetizavam, eles também profetizaram, ou, melhor, "até eles 
profetizaram". Finalmente "também ele", Saul, foi e "também ele" profetizou e "também 
ele" esteve deitado e despido a noite inteira. Mas o uso de gam ha' não significa que, 
necessariamente, os outros também se tivessem despido enquanto profetizavam nem que 
esse comportamento seja inerente ao profetizar. É possível que a frase esteja sendo aqui 
usada por motivo de ênfase e signifique que até Saul profetizou e até Saul se despiu. 
Provavelmente a IBB, TB e a ARC estejam exagerando ao afirmar que ele estava deitado 
nu. Ele havia tirado seus mantos reais e especialmente sua espada e armadura, dessa 
forma dando a Davi a oportunidade de fugir com uma vantagem de doze horas! A ação de 
Saul foi um caso especial com um propósito especial, egam apenas enfatiza o fato. R L H) 

J.E.S. 

362 ['OS igmts). Aceita como raiz de: 
362a fü t t (gümãts) cova (Ec 10.8; Pv 26.27). 

363 T2> (gamar) cessar, terminar, deixar de, consumar, realizar. (A ASV traduz 

de forma semelhante; a RSV traz "cumprir " em vez de "consumar" ou " rea l i zar " . ) 

Termo Derivado 

363a "1Q2 (gômer) Gômer, nome próprio. 

gamar ocorre apenas cinco vezes (todas elas no livro de Salmos) e tem o sentido 
básico de "completai*" ou "terminar". É de sentido parecido com o de apês, pã.sas II e 
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364 (gãnab) 

shãbat. Negativamente o verbo refere-se ao fim abrupto e aparentemente definitivo 
daquilo que anteriormente existia. 

O salmista preocupa-se com o fato de que os homens piedosos deixaram de existir na 
terra (Sí 12.1 [2]). Ele ora para que Deus acabe com a impiedade (Sl 7.9 1101) e fica 
cogitando se a promessa feita a Abraão foi cancelada definitivamente. Positivamente 
gãntcir refere-se a como o Senhor completa ou realiza na vida de seus santos tudo aquilo 
que ele empreende (Sl 57.2 [3]; 138.8). 

Gômer foi o nome da esposa infiel de Oséias (Os 1.3). O relacionamento do profeta 
com ela era símbolo do relacionamento de Deus com o volúvel Israel. O filho mais velho 
de Jafc também tinha o nome de Gômer, sem dúvida alguma de uma palavra 
originariamente nào-semítica (Gn 10.2. 3). Seus descendentes são usualmente 
identificados com os cimérios, que, no século XVIII a.C., deixaram a região ao norte do mar 
Negro e entraram para a história. Gômer é mencionada como uma das nações dos 
confederados de Gogue na batalha escatológica contra o povo de Deus CEz 38.6). 

Bibliografia: DAHOOD, Mitchell, The root GMR in tlie Psalms, TS, 14:595-7. 
J.E.S. 

igan). Veja o n." 367a. 

364 Z'.l {gãnab) levar embora, roubar, sair furtivamente (A ASV e a RSV traduzem 
de forma semelhante, exceto que esta últ ima traz uma vez "lograr" e duas vezes 
"enganar".) 

Termos Derivados 

364a (gnêbâ) roubo, coisa roubada. 

364b 2ZI igannãb) ladrão. 

Basicamente o verbo significa "tirar aquilo que pertence a outrem sein o 
conhecimento ou consentimento deste". Restringe-se aos atos de roubo feitos ocultamente. 
Os verbos relacionados gãzal e 'âskaq enfatizam o aspecto violento de apoderar-se dos 
bens de outrem. gãnab e seus derivados ocorrem aproximadamente 60 vezes. 

O oitavo mandamento condena o furto (Êx 20.15; Dt 5.17), o que inclui 
arrombamento (Êx 22.2) e rapto (Êx 21.16). O furto era considerado com o mais profundo 
desdém em Israel (Lv 19.11; Jr 2.26; cf. Pv 6.30). Em um caso apenas, gãnab é motivo 
de elogio (2 Rs 11.2). 

O castigo para o roubo em Israel não era tão severo como em algumas das nações 
vizinhas, onde a punição era a morte. A Lei determinava que o ladrão devolvesse à sua 
vítima duas vezes o valor do que ele havia roubado (Êx 22.7). Dessa maneira o ladrão 
perdia a exata quantia que ele tinha esperado obter. Os castigos eram dobrados e até 
mais do que dobrados, caso o ladrão matasse ou vendesse um animal roubado. Só em caso 
de seqüestro (Êx 21.16) ou roubo de "anátema" (1BB, Js 7.11, 25) o ladrão era morto. 

gãnab é usado figuradamente para descrever a ação do vento ao arrebatar algo 
inesperadamente (Jó 21.18; 27.20). No hitpael usa-se a palavra para descrever 
movimentos furtivos de desertores militares (2 Sm 19.4). "Roubar o coração" é uma 
expressão idiomática que significa "enganar". O sentido é corretamente traduzido pela ARA 
em Gênesis 31.20, 26, 27 ("lograr"), mas perdido em 2 Samuel 15.6. J.E.S. 
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365 (gnz) 

H23 (ganná). Veja o n.° 367b. 

365 T11 (gnz). Ace i ta como ra iz de: 
365a D,W3 (gnãzím) arcas (significado incerto, Ez 27.24); tesouros (Et 3.9; 

4.7). 

366 " p : (ganzak) tesouraria (1 Cr 28.11). 

367 (gánan) defender ( A ASV e a RSV também traduzem "por um escudo em volta 
de" e "proteger".) 

Termos Derivados 

367a t]2i (gan) terreno cercado, jardim. 
367b H3> iganná) jardim. 
367c tpjf (rnãgên) escudo. 
367d t n s » (meginnâ) capa. 
367e (mãgan) render-se. Verbo denominativo derivado de mãgên. Ocorre 

somente no piei. 

O verbo e seus derivados ocorrem cerca de 130 vezes. A idéia básica do verbo á 
cobrir-se e, dessa maneira, proteger-se do perigo. 

Usa-se gãnan apenas para referir-se ao cuidado protetor de Deus. De suas oito 
ocorrências, seis relacionam-se com a crise assíria nos dias de Ezequias. isaías assegurou 
ao rei de que Deus cuidaria de Jerusalém tal qual uma ave que paira com as asas abertas 
sobre os filhotes no ninho (Is 31.5). Nessa crise Deus protegeria Jerusalém por amor de 
si e de Davi (Is 37.35). O livramento de Jerusalém demonstraria ao mundo que Deus era 
fiel «às suas promessas e poderoso para livrar dos opressores o seu povo. Duas vezes Zaca-
rias emprega o mesmo verbo para descrever a proteção divina sobre o povo de Deus em 
suas guerras contra os filhos da Grécia (9.15) e sobre Jerusalém nos últimos dias (12.S). 

gan, gannâ . Jardim. Um jardim (gan, ganná) é um pedaço de terra protegido por um 
muro ou uma sebe. Com freqüência essas áreas eram irrigadas (Is 58.11) e usadas para 
cultivar flores, frutas e vegetais (Ct 5.1; 6.2). Durante os meses quentes do verão, tais 
jardins propiciavam um refúgio contra o calor sufocante (Ct 5.2; 8.13). A residência do rei 
provavelmente incluía um jardim sofisticado ou uma praça particular (2 Rs 25.4). Muitas 
vezes os jardins eram usados como local de sepultamento (2 Rs 21.18, 26). Isaías 
condenou o povo de sua época por transformar seus jardins em centros de adoração pagã 
(Is 1.29; 65.3; 66.17). Um jardim fechado e frutífero tornou-se o símbolo da mulher 
recatada (Ct 4.12) e da prosperidade nacional (Nm 24.6; Jr 29.5; Am 9.14). A destruição 
de tais jardins tipificava a devastação (Am 4.9). 

O jardim primitivo de Gênesis 2 e 3 é, talvez, o mais famoso jardim do AT. Esse 
jardim estava localizado numa área denominada Éden (q.v.\ Gn 2.8, 10) e, 
conseqüentemente, veio a ser conhecido como o jardim do Éden (Gn 2.15; 3.23, 24). Um 
estudo cuidadoso dos detalhes geográficos de Gênesis 2 sugere que o jardim estava 
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367 ]33 (gãnan) 

localizado perto da foz dos rios Tigre e Eufrates no golfo Pérsico. Não é improvável que 
o local verdadeiro esteja sob as águas do golfo. Posteriormente este jardim, conhecido 
também como o "jardim do SENHOR", veio a ser usado como símbolo da terra que é coberta 
de vegetação luxuriante (Gn 13.10; Is 51.3; Ez 36.35; J1 2.3). Numa passagem, o "jardim 
de Deus" representa o mundo criado, e as árvores do jardim, os reis da terra (Ez 31.8-18). 
Um jardim primitivo aparece em Ezequiel 28.12-19. Essa passagem é famigeradamente 
difícil. Provavelmente o melhor é considerá-la uma alusão irônica a uma versão cananéia 
e corrompida da história do Éden. 

mãgên. Escudo, broquel, defesa, governante, homem armado, escamas, e agora 
também sugere-se suserano. O substantivo mãgên refere-se a um objeto que 
proporciona cobertura e proteção ao corpo durante um combate. Dentre as seis palavras 
traduzidas pela KJV por "escudo" ou "broquel". apenas mãgên, tsinnâ e possivelmente 
shelet referem-se àquilo que pode ser apropriadamente chamado de escudo. É óbvio que 
mãgên e tsinnâ referem-se a tipos diferentes de escudo, mas as traduções em português 
não têm sido coerentes em manter a distinção, traduzindo as duas palavras 
indiscriminadamente por "escudo" ou "broquel". mãgên indica o tipo menor e mais 
comum de escudo redondo usado pela infantaria ligeira e por oficiais, tsinnâ é o escudo 
retangular que cobria toda a parte da frente do corpo. 

Tendo em vista o fato de que Deus é aquele que sempre protege (gãnan) o seu povo, 
não é de surpreender que seja com tanta freqüência chamado de escudo (mãgên) de 
Israel. Ele é o escudo em volta de seus servos (Gn 15.1), da casa de Arão (Sl 115.10), da 
nação de Israel (Dt 33.29) e de todos aqueles que agem corretamente e nele colocam a 
confiança (Pv 2.7; 30.5). Usa-se também a palavra mãgên figuradamente quanto a 
príncipes como protetores de seu domínio (Sl 89.18 [19]; 47.9 110]; Os 4.18). 

Embora a palavra não esteja especificamente relacionada no vocabulário de Gordon 
(1/7*, 19) ou de Aisleitner (Aiswus), mãgên também pode ter o significado de "suserano". 
Dahood defendeu convincentemente a idéia em seu comentário sobre Salmos na série AD 
(p. 17 et. ai, veja. índices). Com base no sentido de mãgan, "outorgar uma dádiva", 
amplamente confirmado em púnico e no ugarítico (UTe AisWUS, in loc.), ele sustenta que 
o substantivo refere-se a quem outorga as dádivas, o suserano, o benfeitor (do ponto de 
vista do suserano!). Ele assinala que os generais cartagineses eram chamados de mãgõn, 
traduzido para o latim por imperator. Existem, de fato, nos Salmos, lugares onde a 
tradução "suserano" encaixa-se muito bem, embora seja difícil ter certeza a seu respeito, 
pois um suserano afirma ser tanto seu benfeitor quanto protetor. Dessa maneira, numa 
passagem como Salmos 89.18 "escudo" poderia ser usada figuradamente para indicar 
príncipe ou poderia ser traduzida diretamente por "suserano". 

m^ginnâ. Tristeza. Ocorre apenas uma vez. na expressão "tristeza de coração", figura 
que indica teimosia ou "cegueira de coração" (ARA, Lm 3.65; a 1BB traz "dureza de 
coração"; a PIB, "obtusão da mente"). 

mãgan. Entregar, render-se. (RSV, "outorgar", "entregar"; ASV, "lançar fora".) Verbo 
denominativo derivado de mãgên e usado apenas três vezes, todas no piei, ou, segundo 
Dahood, verbo separado. A idéia ê de que alguém está tão cercado que não existe 
perspectiva alguina de escapar do perigo iminente. Esse verbo é sinônimo do piei de 
sõgar. 



368 na: (gã'â) 

368 rw (gá'â) mugir (Jó 6.5; 1 Sm 6.12). 

369 bm igaal) detestar, repugnar, ser vergonhosamente expulso, cair. 

Termo Derivado 

369a ^iÊ (gõ'al) repugnante. 

Esta raiz indica a aversão intensa que, por vezes, expressa-se numa ação punitiva 
ou adversa. 

Se Israel guardasse a lei do Senhor, o Senhor não o detestaria, mas continuaria a 
habitar no meio dele (Lv 26.11); mas, caso detestasse os estatutos divinos, então Deus 
traria juízo sobre o povo (26.15). A atitude que o Senhor teria com aqueles os quais 
visitasse para julgar é expressa mediante esta raiz (26.30), indicando rejeição daquelas 
pessoas. A repugnância divina encontra paralelo na repugnância e no desprezo do povo 
pelos estatutos e ordenanças do Senhor (26.43). Mas a aversão do Senhor por eles não 
chegaria a ponto de destrui-los na terra do exílio, nem de esquecê-los (26.44). O juízo 
predito em Levítico 26 cumpre-se na época de Jeremias, que empregou essa palavra para 
descrever a atitude do Senhor para com o povo de Israel quando os afligiu de 
conformidade com as fórmulas de maldição da aliança. A aversão à santidade dos votos 
matrimoniais é a raiz de onde surgem transgressões cada vez mais sérias, ilustrad as pelo 
estado espiritual cada vez pior das "filhas" de Sodoma e Jerusalém, em comparação com 
seu "pai", o amorreu, e sua "mãe", a hetéia (Ez 16.45). Davi deixa implícito que a morte 
ultrajante de Saul e Jônatas é incompatível com a posição social deles (2 Sm 1.21), salvo 
que a rejeição de Deus pode resultar naquele tipo de morte. 

B.K.W. 

370 "1I?3 (gã'ar) corromper, repreender, reprovar. 

Termos Derivados 

370a (g''ãrâ) repreensão. 
370b {mig'eret) repreensão. 

Esta raiz indica a ação de confrontar uma ou mais pessoas com admoestações ou 
ações enérgicas. 

Jacó repreende José quando este relata o sonho sobre o sol, a lua e as 11 estrelas que 
se curvam perante ele (Gn 37.10). As nações agressoras fogem da presença de Deus 
quando ele confronta as ações delas contra o povo dele (Ls 17.13). Deus repreende a 
tentativa de Satanás de impedir a adoração em Jerusalém (Zc 3.2). 

Rute não é impedida de respigar nos campos de Boaz, muito embora seja moabita (Rt 
2.16). Deus impede a ação normal da água e das ondas quando empurra o mar Vermelho 
para trás (SI 106.9). 

g^ãrâ. Repreensão, censura. Os mares não podem impedir a revelação dos segredos 
enterrados em suas profundezas, pois a repreensão do Senhor pode fazê-los retrocedei- a 
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372 '21 (gpn) 

fim de exporem tudo o que ali está (2 Sm 22.16). gr'ãrâ descreve a rejeição do conselho 
sábio pelo escarnecedor (Pv 13.1). Igualmente descreve o poder existente na ordem divina 
de secar o mar (Is 50.2), de fazer os céus tremerem (Jó 26.11), de suplantar o guerreiro 
(SI 76.6 [71) e de destruir o moral da tropa, tendo como resultado a fuga de diante do 
inimigo (Is 30.17). A repreensão sábia é eficaz nos corações daqueles que a aceitam (Pv 
17.10; Ec 7.5), mas o escarnecedor rejeita o conselho sábio. Em contraste com o rico, que 
talvez tenha de pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer escuta uma ameaça (Pv 
13.8). 

mig'eret. Repreensão (RSV, "frustração"). Este substantivo é usado uma vez como 
paralelo das palavras "maldição" e "confusão" (hamm'êrâ e hammfhúrnâ, Dt 28.20), 
indicando o resultado infrutífero das atividades de um povo que se distancia de Deus. 

Bibliografia: MACINTOSH, A. A., A consideration of Hebrew VT, 19:471-9. — THAT> 
v. 1, p. 429-30. 

H.G.S. 

371 üitf (gã'ash) agitar, tremer (e.g., SI 18.8; 2 Sm 22.8). 
rf3 igop). Veja o n.° 373c. 

372 ] ( g p n ) . Aceita como raiz de: 

372a igepen) vide, videira. 

Palavra com o mesmo significado em ugaritico. Em acadiano denota um "arbusto, 
planta com gavinhas". Essa raiz designa toda e qualquer espécie de videira (cf. Jó 15.33; 
Jr 8.13). 

Após o dilúvio, Noé foi o primeiro a cultivar uvas, embora esta palavra não seja 
utilizada naquele relato. A videira era cultivada no Egito pré-dinástico, e há desenhos de 
videiras carregadas de uvas. 

O plantio e o cuidado de uma vinha (kerem, q*v.) encontra-se descrito em Isaías 5.1-6, 
que indica que as uvas podiam ser boas (doces) ou bravas (azedas). Preparava-se o chão 
retirando-se as pedras, sendo que as maiores eram aproveitadas para fazer muros ao 
redor. Às vezes a vinha era a única fonte de renda, o que talvez explique a recusa de 
Nabote em vender a sua para Acabe (1 Rs 21.1-4). 

O favor do Senhor expressa-se mediante a dádiva de vides e vinhas (Os 2.12, 15 [14, 
171). A vide aparece em visões (Gn 40.9, 10) e parábolas (Jz 9.12), indicando sua 
proemãnéncia; é símbolo da esposa frutífera (SI 128.3). As vinhas podiam ser alugadas. 
(Estas nào são gepen.) Conservavam-se as uvas transformando-as em passas ou fazendo 
vinho. 

Behm assinala que a metáfora da videira é comum na literatura israelita e judaica. 
"É usada", escreve ele, "para referir-se ao povo de Israel em Oséias 10.1; Jeremias 2.21; 
Ezequiel 15.1 e ss.; 19.1 e ss.; Salmos 80.9 e ss; [...1 ao messias, o qual é como uma 
videira [...1 à sabedoria, em Sr 24.17; à esposa em Salmos 128.3" (TDNT, v. 1, p. 342). É 
no contexto do fracasso de Israel em produzir o fruto que o Senhor estava procurando, a 
saber, justiça e retidão (Is 5.1-6), que se deve interpretar a proclamação de Jesus de que 
ele é a videira verdadeira (João 15.1 e ss.). 
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3 7 3 *]S2 (gpp) 

Bibliografia: BROWN, J. P., The Mediterranean vocabulary ofthe vine, VT, 19 :146-70 . 

— FORBES, R . J., Studies in ancient íechnology, 3 :70-8. 

H.G.S. 

373 (gpp). Aceita como raiz de: 
373a (gap) corpo, sozinho (Êx 21.3, 4); alturas, a/fos (Pv 9.3). 

374 123 (gôper) com f ü flffite) madeira de gôfer. Significado desconhecido. 

O único uso desta palavra no AT ocorre em Gênesis 6.14. Por ser semelhante a 
kãpar, "recobrir", alguns acreditam que houve erro de escrita, aparecendo g em lugar de 
k, e que. portanto, dever-se-ia traduzir gõper por madeira resinosa, tal como abeto ou 
pinheiro {cf. BDB; HEIDEL, A., Gilgamesh epic and O.T. parallels, Univ. of Chicago Press, 
p. 233). Caso a palavra derive do acadianogipãru, poderia ser um empréstimo do sumério 
(HE IDEL , ibid.\ mas o equivalente em hebraico seria gipâr. O hebraico gõper pressupõe 
uma forma acadiana gãpru (vocábulos análogos: kãpru, kôper, Gn 6.14). gúpru foi 
encontrado em duas ou três passagens (HEIDEL , p. 234), mas com o sentido de "tábuas", 
e uma vez na versão babilônica da Epopéia de Gilgamesh, tab. II, col. 2, linha 33 (ibid., 
p. 28; Orientalische Literaturzeitung, 24: col. 269). Pode-se explicar da seguinte maneira 
o uso da madeira na arca de Noé (q.v.): a palavra "com parti me ntos" talvez deva ser 
traduzida por "juncos", visto que outros usos da palavra estão no singular e visto que o 
assunto é a construção em geral. Caso se aceite "juncos", depreender-se-ia uma estrutura 
de madeira de gôfer com junco entrelaçado. Na verdade, dificilmente se pode usar o 
sucinto relato bíblico para obter detalhes da construção {cf. ÜLLENDORF, E., The 
Construction of Noah's ark, VT, 4:95-6). 

II.G.S. 

375 nnqs (goprit) enxofre (<e.gGn 19.24; Sl 11.6) 

na {gêr). Veja o n.° 330a. 

-13 (gir), Veja o n.° 347a. 

376 igrb). Aceita como raiz de: 
376a (gãrãb) coceira, sarna (Lv 21.20; 22.22; Dt 28.27). 

-1313 (gargar). Veja o n.° 386c. 

rrnn3 (garg'rôt). Veja o n.ü 386d. 

377 "Hní (gãrad) raspar, coçar-se. Ocorre somente uma vez, no hitpael (Jó 2.8). 

378 rn3 igãrâ) suscitar, ser provocado, contender, intrometer-se, enfrentar. 
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381 (grl) 

Termos Derivados 

378a ]t!3 (gãrôn.) pescoço, garganta, 

378b nnxn (tigrâ) contenda, luta. 

Com freqüência usa-se a raiz no contexto de guerra. Assim, Israel recebeu ordens 
para entrar em combate com o a morreu Seom, a fim de que os amorreus fossem 
despejados e sua terra fosse tomada pelos israelitas (Dt 2.24). A idéia de guerra também 
está claramente em vista no relacionamento de Israel com Moabe durante a conquista (Dt 
2.9) e está implícita em seu relacionamento com Edom e Amom (Dt 2.5,19). Entretanto, 
Israel foi proibido de entrarem combate com Edom, Moabe e Amom porque eram parentes 
consangüineos. Um envolvimento em combate também é o propósito de Amazias, rei de 
Judá, em seu desafio a Jeoás, rei de Israel, a fim de que Amazias (à custa de Jeoás) 
aumentasse o seu território (2 Rs 14.9, 10). De forma semelhante, os usos em Daniel 11 
claramente indicam a idéia de guerra, neste caso entre o Egito e a Síria (w . 10, 25). 

Usa-se a palavra fora do contexto militar para indicar a oposição do povo de Deus 
àqueles que abandonam a lei divina (Pv 28.4). Uma das características dos soberbos (Pv 
28.25) e dos irados (15.18) é suscitar contenda. Cega devido à sua oposição a Deus, a 
Babilônia é pega desprevenida numa armadilha (Jr 50.24). 

Salmos 39.10 111] apresenta o único uso de tigrâ, descrevendo o golpe que a mão de 
Deus desferiu contra Davi. 

B.K.W. 

rn; (gêrá). Veja o n.° 386a, b. 

]t~)3 (gãrôn). Veja o n.° 378a. 

HÇrrç (g*rushá). Veja o n.° 388b. 

379 *P3 (gãraz) cortar, cortar fora. Ocorre apenas uma vez, no nifal (Sl 31.23). 

Termo Derivado 

379a ]p3 (garzen) machado ( e . g D t 19.5; 1 Rs 6.7). 

380 (grtl). Aceita como raiz de: 
380a Cãgartãl) bacia, cesto (Ed 1.9; 2 Rs 10.7). 

381 (grl). Aceita como raiz de: 
381a f^nl i (gôrãl) sorte, quinhão. 

Ocorre 77 vezes (excetuado Pv 19.19, Kethib; Qere,gdl) e é sempre traduzido na KJV 
por "sorte" ou "porção". Provavelmente o substantivo está relacionado com o árabe 
garival, "seixo, pedregulho" (KB) e, por metonímia, veio a ser usado com o sentido de 
"sorteio", porque se usavam pequenas pedras para lançar sortes. BDB chama aqui a 
atenção para o gregopsêphos, "pedregulho", "voto", e kuarnos, "feijão", "sorteio". A palavra 
refere-se, então, a algum objeto, como uma pedra, que era jogado ou deixado cair de modo 

283 



381 b i ; (grl) 

que determinasse uma escolha. Em alguns casos não apenas o ato em si mas também 
aquilo que era escolhido era chamado de "sorte" (Jz 1.3), e as circunstâncias que alguém 
experimenta ou mesmo toda a sua vida são a sua sorte (SI 16.5). O castigo ou recompensa 
pode ser a sorte de alguém (Is 17.14; Dn 12.13). 

Conquanto o hebraico do AT utilize seis verbos com o sentido de atirar, dar ou fazer 
cair para descrever o método de determinar a escolha por sorteio, a K.JY traduz cada um 
deles por "lançar sortes" (Lv 16.8; Js 18.6, 8; Pv 16.33; Is 34.17; Ji 4.3). Quanto à sorte, 
o texto bíblico diz que ela saiu, caiu (ou recaiu) sobre ou para uma pessoa ou coisa. 

Em nenhum trecho o AT explica o que vem a ser sorte ou como se lançavam sortes. 
Provérbios 16.33 menciona que "a sorte se lança no regaço", e Miquéias fala de "lançar 
o cordel"" pela sorte (2.5); mas essas observações não proporcionam indícios mais concretos 
quanto à natureza do sorteio ou ao método de lançar sortes. É bem possível que tenhamos 
de pressupor técnicas diferentes para os vários locais, épocas e ocasiões. É desconhecida 
sua exata relação com o Urim e o Tumim. 

O uso de sorteio para determinar a mente e a vontade de Deus continua por todo o 
AT, e Provérbios 16.33 explicitamente declara que isso está sob controle divino: "A sorte 
se lança no regaço, mas do SENHOR procede toda decisão". 

Um dos usos mais importantes de sorteio aconteceu na divisão da terra da Palestina 
entre os israelitas após as conquistas de Moisés e Josué. Sob a direção de Moisés, Rúben, 
Gade e a meia-tribo de Manassés receberam terras a leste do Jordão. Sob Josué as terras 
a oeste do mar Morto, do Jordão e do mar da Galiléia foram distribuídas, mediante 
sorteio, às demais tribos. Esse sorteio foi feito parcialmente em Gilgal (Js 14—17) e 
parcialmente em Siló (Js 18; 19). Os levitas receberam cidades em áreas de várias tribos. 
Essas cidades também foram distribuídas por sorteio (Js 21). 

A manutenção do patrimônio familiar encontra-se ilustrada no caso das filhas de 
Zelofeade, que não deveriam casar-se fora de sua tribo para que a herança que possuíam 
não ficasse fora da sorte que coube â tribo de seu pai (Nm 36.1, 2). Por naetonímia, usa-se 
a palavra para designar a porção de terra outorgada a uma tribo ou família e. desse modo, 
torna-se equivalente a nahâlâ, "herança", heieq, "porção", y'rushshâ, "posse", akuzzâ, 
"possessão", etc. A partir daí o substantivo passa a denotar "quinhão", "parte", '"destino" 
(cf. Is 17.14; 34.17; 57.6; Jr 13.25; SI 16.5 [cf. BLHj). No fim dos dias o homem ressurreto 
levantar-se-á em seu "quinhão" (IBB; ARA, "herança", Dn 12.13). 

No dia da expiação o destino de dois bodes era determinado por sorteio (Lv 16.8-10) 
— um era sorteado para o Senhor e o outro para ser o bode expiatório. O bode em que 
recaísse a sorte do Senhor era oferecido sobre o altar, enquanto os pecados dos israelitas 
eram confessados sobre o outro bode, que era enviado para longe, no deserto. Esse ato 
indicava que os pecados tinham sido levados embora — retirados do meio dos israelitas. 
Era assim que, tipicamente, fazia-se expiação e removiam-se os pecados. 

Os vencedores lançavam sortes para dividir os despojos de guerra em geral, de 
Jerusalém (Ob 11), dos nobres tomados a Tebas (Na 3.10), do devastado povo de Israel 
(J1 3.3 (4.31) e das roupas do Messias (SI 22.18 [19); cf. Jo 19.24). Sorteavam-se também 
tarefas a serem cumpridas: os homens que deviam lutar contra Gibeá (Jz 20.9), os 
sacerdotes que deviam servir no templo (1 Cr 24.5), as pessoas que deviam morar em 
Jerusalém (Ne 11.1) e aqueles que deveriam fornecer madeira para o fogo do altar (Ne 
10.34 135]). Além disso, usou-se o sorteio para descobrir a vontade de Deus na 
identificação de uma pessoa culpada no caso de Acã (Js 7.14) (?) e de Jonas (Jn 1.7). 
Arraigada na convicção de que Deus controlava a história de Israel e o destino do 
indivíduo, a sorte servia para resolver disputas (Pv 18.18). 
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383 pa (gm) 

Lançar sortes para decidir questões governamentais ou judiciais era algo praticado 
por outros povos antigos, como aconteceu com Hamã, na época de Ester. Foi mediante o 
lançar pür ("sorte", um sinônimo de gôrãl) que Hamã, o inimigo dos judeus, determinou 
a época certa do massacre destes, pelo que enviou mensagem a todas as províncias 
dominadas por Assuero de que os judeus deviam ser destruídos (Et 3.7; 9.24). Mas, pelo 
fato de Mordecai, com a ajuda de Ester, ter conseguido frustrar essa tentativa de Hamã, 
o dia de Purim (plural hebraico de pür) tornou-se uma época de regozijo ao invés de 
tristeza. Ao longo do livro, a hora oportuna e providencial dos acontecimentos protege 
decisivamente os judeus de Hamã. 

Bibliografia: LlNDLOM, J., Lot-casting in the OT, VT 12:164-6. 

E.S.K. 

382 0*13 (gãram.) pôr de lado, deixar, salvar. Ocorre somente em Sofonias 3.3. 

Termos Derivados 

382a D~!3t (gerem) osso (Pv 17.22), força (Gn 49.14), pessoa (2 Rs 9.13). 

382b *D"13 (gãram) quebrar ossos. Este verbo denominativo ocorre apenas no 
piei (Nm 24.-8; Ez 23.34). 

383 p 3 (grn) Aceita como raiz de: 
383a p5 (gõren) celeiro, chão de celeiro, eira, local de debulha, praça, 

espaço aberto. 

Quando cheia, a eira era ao mesmo tempo símbolo de abundância e de riqueza e alvo 
para atacantes (1 Sm 23.1). Era vulnerável a ataques porque tinha de estar aberta para 
que a brisa facilitasse o joeiramento do cereal. A eira de Araúna, que Davi comprou e 
onde posteriormente Salomão construiu o templo, era um lugar assim. Caso estivesse 
localizada perto da cidade, a gõren era um local comunitário, estando próxima da porta 
(1 Rs 22.10, "praça", IBB, isto é, um espaço aberto). Rute encontra Boaz na eira, que 
provavelmente estava tomando conta dos feixes recém-colhidos ou do cereal debulhado. 

Vê-se simbolizada a bênção divina na eira cheia (J1 2.24). Dela saía a oferta movida 
ao Senhor (Nm 15.20) e o dízimo da produção (o acréscimo sobre o que fora plantado, 
18.30). 

Os feixes eram espalhados sobre a superfície dura da eira e então pisados por 
animais ou prensados por um malho ou um rolo, a fim de tirar os grãos das espigas, sendo 
que isso se repetia um número suficiente de vezes para que a separação acontecesse. 

Bibliografia: AHLSTROM, G. W., Der Prophet Nathan und der Tempelbau, VT, 
11:113-27. — GRAY , John, Tell El Fara by Nablus: a "mother" in ancient Israel, PEQ, 
84:110-3. — , The Goren at the city gate: justice and the royal office in the Ugaritic 
text 'AQHT, PEQ, 85:118-23. — LAMBERT, W . G., TWO Akkadian cognates, JJS, 5:40-1. — 
MARGET , Arthur W . , P 3 P in N Sam 6,6, JBL, 39:70-6. — SMITH, Sidney, The threshing 
floor at the city gate, PEQ, 78:5-14. — WRIGHT , G. E., Biblical archaeology, 1957, p. 182. 

H.G.S. 
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383 ]-)} (grn) 

013 (gãras). Veja o n.° 387. 

384 S?12 (gãra') aparar, diminuir, restringir, tirar de, afastar-se, reduzir, 

eliminar, reprimir. 

Termo Derivado 

384a (migrã'â) redução, diminuição. 

Esta raiz tem o sentido de redução de quantidade de coisas ou de atividades sociais 
ou religiosas. 

Os israelitas, durante sua escravidão no Egito, não tiveram autorização de diminuir 
sua produção de tijolos, mesmo quando forçados a juntar sua própria palha (Êx 5.7, 8). 
A inevitável redução na produção foi atribuída à ociosidade deles (5.17). 

As mulheres não tinham permissão de se casar fora de suas tribos caso fossem 
herdeiras de bens, a fim de evitar a diminuição da situação econômica da sua tribo (Nm 
36.1-7). Alguém que se tivesse tornado impuro por ter encostado em algum cadáver não 
era proibido de comer a Páscoa, mas deveria fazê-lo um mês depois (Nm 9.7). Quanto às 
ordenanças de Deus, não se lhes deve tirar nem acrescentar nada, por menor que seja, 
a fim de que Israel experimente as bênçãos maiores (Dt 4.2; cf. Ap 22.18, 19). A prole 
numerosa prometida aos fiéis ser-lhes-ia diminuída caso se desviassem de Deus (Ez 5.11). 

Conquanto Elifaz acuse Jó de reter a meditação perante Deus e de limitar a 
sabedoria para si mesmo, Jó aprende que Deus não abandona os justos, isto é, não se 
afasta deles, o que amplia sua perspectiva (Jó 36.7). 

No relacionamento matrimonial, uma esposa relegada a segundo plano a favor de 
outra não pode ter diminuídos seus direitos a comida, roupa ou relações íntimas (Êx 
21.10). 

H.G.S. 

385 (gãrap) varrer (Jz 5.21, somente). 

Termos Derivados 

385a tp:^ Cegrõp) punho (Êx 21.18; Is 58.4). 

385b (megrãpà) pá (J1 1.17, somente). 

386 " l i ; (gãrar) arrastar, levar embora (e.g., Hc 1.15; Pv 21.7). 

Termos Derivados 

386a H15 igêrâ) I, bolo alimentar de ruminante (e.g., Lv 11; Dt 14). 
386b ni> (gêrâ) II, gera (medida de peso), a vigésima parte de um sielo 

(e.g., Êx 39.13; Lv 27.25). 
386c 1312 (gargar) bago (referente a frutos) (Is 17.6, somente). 
386d H i in? (gargrrôt) pescoço (e.g., Pv 1.9; 3.22). 
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388 Eha (gãrash) 

386e nyv (megêrâ) serra (1 Rs 7.9; 2 Sm 12.31). 

387 ÈT13 (gãras) ser (estar) esmagado (SI 119.20; Lm 3.16, aí escrito com samek). 

Termo Derivado 

387a CHS (gere.é) esmagamento (Lv 2.14, 16). 

388 (gãrash) repudiar, expulsar, divorciar, pôr /ora, enxotar, jogar fora, 
perturbar. 

Termos Derivados 

388a tvÊT)3 (geresh) produção. 

388b (g^rüshâ) ato de expulsar. 

388c í iZnp (migrãsh) arredores. 

A raiz denota separação de fato entre pessoas ou grupos, expulsão. O ugaritico 
confirma o sentido de "expulsar". 

Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden pelo anjo que tinha a espada 
flamejante e impedidos de voltar (Gn 3.24). Caim foi expulso da presença de Deus e 
obrigado a tornar-se peregrino indefeso entre os homens (Gn 4.14), o castigo pelo 
fratricídio que cometeu. Israel devia desalojar os cananeus da terra prometida e expulsá-
los (Éx 23.31). Balaque esperava expulsar os israelitas (Nm 22.11) pela força. Davi 
empregou a palavra para descrever sua fuga de Saul (1 Sm 26.19), porque ela se deu sob 
a ameaça de violência (daí a palavra gãrash, expulsão à força ou com violência). Os 
homens que pediram a Faraó para liberar os israelitas foram expulsos da sua presença 
(Êx 10.11), provavelmente sob açoites desferidos pelos guarda-costas e os oficiais do 
Faraó. Ao que parece, embora o contexto deva explicitar o método, a palavra chega a 
incluir alguma idéia de uso de força física. Uma ilustração do meio empregado se vê em 
Josué 24.12, onde vespões são (figuradamente) o meio de provocar o êxodo dos cananeus 
de Israel. É óbvio que a palavra de autoridade do rei ou juiz bastava para determinar a 
expulsão do cargo ou função. 1 Reis 2.27 declara que Salomão despojou Abiatar do 
sacerdócio por causa de suas tramas contra Davi. Deuteronômio 24.1-4 trata da carta de 
divórcio, que separava marido e mulher. 

gãrash expressa a execução da ira divina quanto à expulsão dos cananeus da terra 
(Éx 23.31) e, mais tarde, dos israelitas (Os 9.15). A inveja é o motivo da expulsão de Jefité 
por seus irmãos (Jz 11.7). Medo e pavor levaram Faraó a, finalmente, expulsar os 
israelitas (Êx 11.1; 12.31). 

gãrash é palavra aplicada figuradamente aos ímpios, em Isaías 57.20. Nem sempre 
eles estarão escondidos, mas, assim como o mar lança à praia os restos de naufrágio e a 
carga jogada no mar, de igual maneira os ímpios serão postos a nu. Paulo (G1 4.29, 30) 
refere-se alegoricamente à expulsão de Hagar (Gn 21.10), descrevendo a diferença básica 
entre os que trabalham para salvar-se e os que crêem nas promessas de Deus, inferindo 
que, de igual forma, os primeiros serão expulsos do reino de Deus. 
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389 {gãsham,) 

geresh. Produção. Termo poético, usado para designar o produto da terra que chega a 
seu tempo, como se fosse produzido pelo sol ou pela lua (Dt 33.14). 

g^rüshâ. Ato de expulsar, uma violência. Usado para designar ações de opressão 
contra os povos (Ez 45.9). 

migYãsh. Arredores, coisas ou pessoas postas para fora. Palavra que, no contexto 
de uma cidade importante, é usada para designar aldeias dependentes, que são como 
entidades separadas em torno de uma cidade importante. Talvez derivada de gãrash, 
"conduzir", de onde a idéia de pastagem para onde os rebanhos eram conduzidos. Não está 
clara a relação da palavra com a raiz. 

H.G.S. 

389 {gãsham). Este verbo denominativo ocorre no pual, receber chuva (Ez 
22.24), e no hifil, fazer chover (Jr 14.22). 

Substantivo de Origem 

389a CÇ3 (geshem) chuva, aguaceiro (e.g., Gn 7.12; Am 4.7). 

390 (góshen) Gósen. Distrito do Egito. 

É sinônimo de "terra de Ramessés" (Gn 47.6, 11). A localização do distrito depende 
da localização da cidade de Ávaris (também chamada Tânis), capital da dinastia hicsa. 
Mais tarde conhecida como Pi-Ramessés, Ávaris era onde se localizava o trono dos faraós 
durante a época de José. Por tal motivo, o distrito de Gósen deve ter ficado próximo de 
Pi-Ramessés3 que alguns localizaram nas ruínas de Khata'naQantir, às margens do Nilo 
bubastita. A cidade de Tânis, junto ao lago Menzalé, não é uma candidata muito provável 
pois não foi fundada senão na Dinastia XXI (1065 a.C. e depois). A ligação direta por terra 
entre a capital e as regiões asiáticas, o que está implícito na narrativa de José, não seria 
o caso desta última Tânis. 

Foi comprovado que o nome "Gósen" encontra-se no nome "Phacusa" (atual Faqus). 
Esse nome, lido por alguns, a partir do egípcio, Ssmt, na verdade deve ser lido como 
gSmt, hebraico goshem, grego gesem. De acordo com a narrativa da abadessa Astheria, 
Gaqus fica a apenas 6 km de Pi-Ramessés (com o que se localiza a cidade), o que coloca 
Gósen perto da capital egípcia. 

Bibliografia: UPH1LL, E. P., Pithom and Raamses: their location and significance, 
JNES, 27:291-316; 28:15-39. — STIGERS, H. G., Genesis, Moody, 1975. — VAN SETERS, 
John, The Hyksos: a new investigation, Yale, 1966. — KlTCHEN, K. A., Raamses, ZPEB, v. 
5, p. 14. — , The Bible in its world, Paternoster, 1977, p. 76-8. 

H.G.S. 

391 (gãshash) sentir com as mãos, afagar. Este verbo ocorre apenas uma 
vez, no piei (Is 59.10). 

na (gat). Veja o n.° 841a. 
rrna igitttt). Veja o n.° 841b. 
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1 
392 T R ? Odã'êb) desfalecer, estar abatido (Jr 31.13, 25; Sl 88.10). 

392a rTZí^- {d"ãbâ) fraqueza, desmaio (Jó 41.14). 

392b ji lt fn (d"ãbôn) fraqueza, abatimento (Dt 28.65). 

(d"ãbón). Veja o n.° 392b. 

393 medo, ser cauteloso. 

Termo Derivado 

393a vi l } " (de'ãgâ) cau tela, apreensão. 

A raiz dã ag tem o sentido de apreensão, havendo em alguns casos uma nuança de 
temor. 

Saul abandonou a busca das jumentas de seu pa i porque ficou apreensivo de que seu 
pai ficasse tomado de uma ansiedade causada pelo tempo gasto na busca (1 Sm 9.5; 10.2). 
Jeremias descreve a atitude de alguém que confia em Deus em meio à invasão como a de 
não ficar abalado (não-apreensivo) com tais acontecimentos (17.8, parafraseando o salmo 
1), pois tal pessoa alimenta-se e fortalece-se com os recursos divinos. 

Zedequias rejeita a idéia de render-se aos babilônios (Jr 38.19) por estar preocupado 
com os judeus que passaram para o lado dos babilônios, temendo que eles o maltratassem. 

Isaías pergunta à prostituta, Israel, o que foi que causou nela tanto temor e 
preocupação a ponto de se voltar para a idolatria e não se interessar pelo Senhor (Is 
57.11). 

d' 'ãgâ. Cuidado, preocupação, receio, tristeza, peso no íntimo. As tribos que se 
estabeleceram a leste do Jordão revelaram um receio justificado de que seus descendentes 
se esquecessem de Deus. Por esse motivo erigiram um altar, não para sacrifício, mas sim 
para lembrar as futuras gerações de seu dever de servir ao Senhor juntamente com as 
tribos que viviam a oeste do Jordão. 

H.G.S. 
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394 " K l (dá •â) 

394 (dá'â) voar com rapidez, atravessar rapidamente o ar (e.g., Dt 28.49; 
' Sl 18.11). 

Termos Derivados 

394a nSH (dã'à) ave de rapina (Lv 11.14; Dt 14.13). 

394b r r - (dayyâ) ave de rapina (Is 34.15). 

(dõb) Veja o n.° 396b. 

395 KD! (db') Aceita como raiz de: 
395a KZ"; (dõbe') descanso (Dt 33.25). Significado incerto. 

396 (dãbab) mover-se suavemente, deslizar, planar sobre. 

Termos Derivados 

396a tDÍ (dõb) urso. 

396b (dibbâ) difamação, relatório negativo. 

dõb. Urso, Ursinus Syriacus (o urso da Síria). Quando privado dos filhotes, esse 
animal torna-se perigoso (2 Sm 17.8; cf. Pv 17.12); às vezes sai bramando de frustração 
(Is 59.11). Às vezes atacava seres humanos (cf. Am 5.19); uma vez atacou como 
cumprimento da maldição de Elias sobre pessoas que foram insolentes contra Deus (2 Rs 
2.24). 

O urso é empregado como metáfora para descrever a atividade tanto dos ímpios 
quanto de Deus. No primeiro caso a palavra sugere que os ímpios são basicamente 
animalescos — cruéis, insensíveis, egoístas e sem sensibilidade espiritual (Pv 28.15; cf. 
outras passagens onde os ímpios são descritos como animalescos: Sl 22.12 e ss.; Dn 7.1-8). 
No outro caso, a palavra sugere a ferocidade da ira de Deus lançada contra Israel em 
pecado (Lm 3.10; Os 13.8). 

dibbâ. Difamação, relato negativo, infâmia, calúnia. Esta palavra refere-se à 
difamação e talvez à calúnia dita em voz baixa, caso esteja ligada à raiz dãbab, "mover-se 
suavemente". E empregada para designar um relato negativo (Gn 37.2). Os espias 
abatidos apresentam um relato pessimista sobre Canaã (Nm 13.32). A fala do insensato 
é caracterizada pela dibbâ (Pr 10.18). Israel é uma dibbâ, um escândalo público, e será 
julgado por Deus (Ez 36.3). 

Em acadiano a raiz significa "falar, acusar, tramar"; num derivado aramaico, 
"caluniar"; em egípcio, "processo legal ou jurídico". 

H.G.S. 

rçi (dibbâ) Veja o n.° 396b. 

rn-C" (d'bôrâ). Veja o n.° 399f. 
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398 p r i (dãbaq) 

T 3 1 Ufbir). Veja o n.° 399g. 

397 0dbl). Aceita como raiz de: 
397a H 1?! ! (dbêlâ) massa de figos espremidos (e.g., 1 Sm 39.12; 1 Cr 12.40). 

398 p i " (.dãbaq) apegar-se a, agarrar-se a, grudar em, ficar junto de, seguir 

de perto, apanhar, ficar perto de, unir-se a, alcançar. 

Termo Derivado 

398a "ipITT (debeq) juntas, solda. 

dãbaq é usada com bastante freqüência no AT para designar coisas físicas que se 
grudam umas às outras, em especial as partes do corpo. Jó afirma que seus ossos apegam-
se à sua pele (19.20) e que outrora a língua de homens importantes apegavam-se ao céu 
da boca quando ele estava presente (29.10). Essa figura de linguagem de a língua apegar-
se em silêncio ao céu da boca também ocorre em Salmos 137.6 e Ezequiel 3.26. Em outra 
passagem Jó declara sua Inocência, dizendo que não havia coisa alguma grudada às suas 
mãos (Jó 31.7) — uma figura bastante conhecida no mundo moderno. 

Na descrição que Deus faz do leviatã, ele menciona que "os músculos da sua carne 
estão pegados entre si" (Jó 41.23[9]), referindo-se às placas do couro de um crocodilo ou 
às escamas de uma serpente (?). 

Em outras passagens a palavra é usada para indicar uma situação desafortunada: 
"Os meus ossos já se apegam à pele" (SI 102.5161) e "A língua da criança que mama fica 
pegada pela sede ao céu da boca" (Lm 4.4), uma figura também empregada em Salmos 
22.15 acerca da sede experimentada pelo Messias sofredor (cf. Lc 23.36). 

Diz-se que partes do corpo grudam-se a vários objetos. Salmos 44.25 diz "o nosso 
corpo [estál como que pegado no chão", e Salmos 119.25, "A minha alma está apegada ao 
pó". Conta-se que um dos valentes de Davi matou os filisteus "até lhe cansar a mão e ficar 
pegada à espada" (2 Sm 23.10). 

dãbaq também tem o sentido de apegar-se a alguém por afeto e lealdade. O homem 
deve apegar-se à sua esposa (Gn 2.24). Rute apegou-se a Noemi (Rt; 1.14). Os homens de 
Judá apegaram-se ao seu rei, Davi, durante a revolta de Seba (2 Sm 20.2). Siquérn amou 
Diná e apegou-se a ela (Gn 34.3), e Salomão apegou-se às suas esposas por amor (1 Rs 
11.2). 

Mas, mais importante do que isso, os israelitas deviam apegar-se ao Senhor por afeto 
e lealdade (Dt 10.20; 11.22; 13.4151; 30.20; Js 22.5; 23.8), para que recebessem as bênçãos 
divinas. Em Jeremias 13.11 lemos que o Senhor fez com que os israelitas se apegassem 
a ele, e Ezequias recebeu aprovação porque apegou-se ao Senhor. Nesses versículos, as 
palavras e as expressões paralelas que descrevem esta devida atitude para com o Senhor 
são: temer» servir, amar, obedecer, jurar peEo seu nome, andar em seus caminhos e 
guardar seus mandamentos. 

dãbaq também significa ficar perto de alguém, e não há dúvida de que este sentido 
esteja presente em passagens em que se admoesta o povo dc Deus a apegar-se a ele. Mas 
Deus j amais é o sujeito do verbo. 
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399 n :n (dãbar) 

Boaz aconselha Rute a estar perto de suas servas (IBB, "ajunta-te às minhas moças", 
2.8; "seguirás de perto os meus moços", 2.21), e assim ela fez (v. 23). Na forma causativa, 
dãbaq significa ficar no encalço de alguém ou mesmo alcançar tal pessoa, geralmente 
num sentido hostil. Labão alcança Jacó em Gileade (Gn 31.23), e Mica alcança os filhos 
de Dã (Jz 18.22), mas os israelitas seguiram "de perto" um grupo de benjamitas (Jz 20.45) 
e, posteriormente, os filisteus (1 Sm 14.22). Os filisteus também "cercaram" (BLH) Saul 
(1 Sm 31.2; 1 Cr 10.2). 

Com referência a doença ou peste, também se diz que ela alcança as pessoas ou se 
gruda a elas (Gn 19.19; Dt 28.21, 60; 2 Rs 5.27). Mas o ferro e o barro nos dedos do pé da 
imagem de Daniel 2 não se ligarão um ao outro (v. 43). 

debeq. Juntas, solda. Ocorre apenas três vezes; duas vezes para designar as juntas da 
armadura de proteção usada por Acabe, quando este tentava reverter a profecia divina 
de sua morte (1 Rs 22.34; 2 Cr 18.33), palavra que o BDB traduz por ligadura entre as 
lâminas da armadura e por solda, na descrição da construção de ídolos em Isaías 41.7. 
Obviamente a referência é a alguma coisa presa a outra. 

Bibliografia: TH AT, v. 1, p. 421-32. 
E.S.K 

399 "D l (dãbar) falar, declarar, conversar, ordenar, prometer, advertir, 

ameaçar, cantar, etc. 

Termos Derivados 

399a (dãbãr) palavra, fala, discurso, coisa, etc. 

399b r n i (deber) pestilência. 

399c "13Í1 (dôber) pastagem. 

399d nr.zrn (d-õbrôt) bóias, balsas. 

399e (dibrâ) causa, motivo, maneira. 

399f nTlin (d'bôrâ) abelha. 

399g T 3 ? (dcbir) 1, oráculo. 

399h t T : n (dcbir) II, Debir (cidade de Judá). 

399i +T31 (dibbêr) orador, palavra. 

399j Tmin (dabberet) palavras. 

3991 (midbãr) I, boca. 

399m rÇ-IÇ (midbãr) II, deserto. 

Alguns lexicógrafos identificam duas raízes para o hebraico dbr: 1) "estar por trás, 
dar as costas", cognato do árabe dub[u)r, que tem o mesmo sentido, e do acadiano 
dabãru, "empurrar para trás". Palavras derivadas desta raiz incluem d"bír, "câmara 
posterior", dôber, "pastagem (em local remoto)", dõbrôt, "balsa [arrastada atrás de um 
navio]" e midbãr, "planície extensa". 2) "palavra", vocábulo encontrado principalmente 
no substantivo dãbãr, "palavra, coisa", e no verbo, no piei, com o sentido de "falar, 

292 



399 n:n (dãbar) 

dirigir-se a". Etimologicamente relacionadas com dbr II encontram-se dibrâ, "coisa", 
dibbêr, forma nominal rara do verbo, e midbãr, "boca", com mem instrumental. 
Conquanto Seeligman (VT, 14:80) identifique dabberet, "palavra", com a raiz I, o que 
parece mais plausível é a palavra ser derivada da raiz II. Embora o BDB e o GB não façam 
distinção entre as ocorrências do verbo dbr em suas duas raízes, KB atribui dbr à raiz I, 
no piei, para os textos de Jó 19.18 e 2 Crônicas 22.10, e, no hifil, para Salmos 18.47[48] 
e 47.3[41. Limitaremos nosso exame do verbo à raiz putativa II. 

Até o momento não foi sugerida uma etimologia convincente para dbr. O acadiano 
possui o vocábulo dabãbu — substantivo e verbo — com significados bastante 
semelhantes aos do hebraico. Como substantivo, significa "fala" ou "assunto legal" e, como 
verbo, "falar" (CAD.D.2-14). NO entanto, o hebraico também tem uma raiz dbb, confirmada 
no substantivo dibbâ, "cochicho, calúnia". É incerto se a semelhança entre o acadiano dbb 
e o hebraico dbr é uma questão de acaso ou de verdadeira identificação etimológica. 

A raiz ocorre nos óstracos de Laquis e na inscrição do túnel de Siloé. Fora do 
hebraico a raiz ocorre no fenício-púnico com o mesmo sentido do hebraico e do aramaico 
bíblico na forma nominal dibrâ, "assunto". 

dãbar é provavelmente um verbo denominativo proveniente de dãbãr, já que é 
usado quase exclusivamente no piei, no pual, no hitpael e no partieípio do qal. O material 
descoberto em Ugarite não revela nenhum uso de dãbar (nem de amar, "dizer"), mas 
apresenta casos do uso de rnidbar II, "deserto". 

Em qualquer idioma o verbo que tem o sentido básico de falar e o substantivo 
"palavra" só podem ser de suprema importância. O verbo dãbar e o substantivo dãbãr 
possuem essa importante característica na Bíblia hebraica. No TlVATProcksch afirma que 
0 substantivo é a forma básica e o verbo provém do substantivo. 

Essas duas palavras aparecem mais de 2 500 vezes no AT: o substantivo, mais de 
1 400 vezes e o verbo, mais de 1 100. A origem das palavras não está clara, embora sejam 
comuns em línguas semíticas. 

Algumas palavras cobrem um campo vasto espalhando-se por muitas áreas de 
pensamento, e, nesse processo, criam problemas para os comunicadores — especialmente 
para aqueles que tentam traduzir idéias para outras línguas. Na KJV dãbar é traduzida 
por aproximadamente trinta palavras diferentes, e dãbãr por mais de oitenta. Algumas 
dessas palavras são sinônimas, mas muitas não. Todas, no entanto, transmitem alguma 
idéia de processo mental, de comunicação ou de temas ou meios de comunicação. O 
substantivo dãbãr cobre toda uma gama de sentidos, desde aquilo que se pode identificar 
com a palavra "coisa" até a noção mais sublime e dinâmica da palavra de Deus. 

Muitos sinônimos encontram-se no salmo 119, onde a palavra de Deus é exaltada. 
Não há dúvida de que os sinônimos mais importantes são 'ãmar, "dizer", e os 
substantivos masculino e feminino 'êmer e 'irnrâ, que são quase sempre traduzidos por 
"palavra". Em seu estudo de sinônimos para a palavra de Deus, Girdlestone menciona 
'ãmar, "dizer", millâ, "palavra", nã'am, "expressar", peh, "boca", tôrâ, "lei", dãt, "edito", 
hõq, "estatuto", tsãivâ, "mandamento", piqqúdim, "incumbência", orah, "vereda", derek, 
"caminho", mishpat, "juízo", e 'ôd, "testemunho". 

Nesta lista de sinônimos, os primeiros quatro estão relacionados com o uso comum 
da raiz dãbãr. A palavra 'ãmar, "dizer", é muito parecida com dãbar, mas em geral 
segue-se-lhe o objeto que designa a coisa que é dita. millâ, "palavra", foi por muito tempo 
considerada sinônimo com origem no aramaico posterior, mas agora é simplesmente 
reconhecida como expressão poética e menos usual para PALAVRA. nã'am é uma palavra 
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399 n:n (dãbar) 

quase totalmente restrita à forma nominal n*Júm, que significa "oráculo profético" A 
palavra peh, "boca*, com o sentido de fala, não passa de um uso figurativo do órgSo da 

A s riemais palavras da lista de Girdlestone (edito, estatuto, mandamento etc ) são 
expressões variantes que em alguns contextos designam a palavra autorizada indicada 
por dãbar (ou 'õmer ou 'imrâ}. 

[Embora V^r seja o sinônimo mais próximo de dbr• seu sentido básico contrasta-se 
cínr*mente com o de dbr (piei), No caso dc W , a ênfase recai sobre o conteúdo daquilo 
que se fala, mas no caso de dbr a atenção é dirigida principalmente para a atividade de 
falar, o produzir palavras e frases. Conquanto não se possa empregar mr absolutamente 
(sem informar o conteúdo daquilo que è dito), dibber pode ser usada {cf. Gn 24 14'Jo 1 16 
16.4, $y. Ademais, embora 'mr possa ter variedade de sujeitos por meio de personificação 
( te i ja , animais, árvores, noite, fogo, obras, etc.), dbr quase sempre tem por sujeito pessoas 
ou designativos de seus õrgáos da fala (boca, lábios, língua, etc.). Os dois verbos também 
se distinguem com relação àquele com quem se fala. Enquanto no caso de 'mr sota 
suficiente usar a preposição mais fraca dbr normalmente requer a preposição 'el 
(aproximadamente dez vezes mais freqüente do que 1°). Essas diferenças, no entanto náo 
desvalorizam a importância do que é dito como objeto dc dbr, o que inclui a maioria de 
temas pertinentes a valores morais e ideais. Como ocorre com alguns outros verbos 
empregados p rmc i j raWnte no piei, as ocorrências no qal são quase exclusivamente no 
particjpio ativo e desjgnam na maioria das vezes aquele que fala alguma coisa como um 
mandamento ou que se eg ressa em virtude de um impulso íntimo, JJessa maneira é 
usado com; verdade (SI 15.2), mentiras (ou falsidade} (Jr 40 16 SI S6Í71- §8 3*41-
tí3.11[12J; 101.7), direito (Is 33.15; 45.19; Pv 16.13), bem-estar (Et 10 3) loucura (Is 
9.17[l&j), insolêní sa (SI 31.18Í19]). Também é usado para designar tanto anjos que levam 
a mensagem de Deus (Gn 16.13; Zc 1.9, 13, 19f2.2], etc.) q ^ n t o a fala de grande 
relevância (Nm 27.7; 36.5). b k W ] s 

Na KJV algumas das traduções menos comuns de dãbar incluem- "respondeu" (2 Cr 
10.14), em paralelo com <ãnâ, "responder", no v. 13 (onde Roboão responde a seus 
críticos); apresentar súplicas" (Pv 18.23); "passar sentença" ou 'pronunciar j u í z o » 6 m 

Jeremias 4.12 e 39.5 (com miskpãtim); "publicar" (Et 1,22); e "falar-se cm Favor de ' (Ct 
S.S). A KJV traz "sujeitar" (cf . ABC. im?), onde alguma noçào deste tipo é necessaria para 
fazer paralelo com "v inga i , na primeira parte da frase. Esse salmo também ocorra em 
2 Samuel 22.48, onde a palavra hebraica para "fazer descer* é empregada em lugar de 
dãbar. Isso corrobora o raro significado de "sujeitar íou subjugar)" para dãbar em Salmos 
18.47 e 47,3. As traduções modernas também oferecem esse sentido nessas passagens 

Uma expressão importantíssima referente ao uso de dãbar no AT reiterada em 
repetidas oportunidades (c. 400 vezes), ê que Deus "falou". O Pentateuco está repleto de 
afirmações como "O SENHÜR disse", *0 S E N H O R prometeu" o "O SEHHOR mandou", todas 
essas traduções de dãbar. Os porta-vozes de Deus são contestados com freqüência da 
mesma maneira que Moisés foi por Miriã e Arão, quando estes disseram- "Porventura tem 
falado o Senho r somente por Moisés?" (Nm 12,2). Mas o SENHOR sempre sustenta sua 
palavra e seu porta-voz. 

dãbãr . Palavra, fala, discursa, coisa, qualquer coisa, tudo (com kâL), nada (com 
negativos), mandamento assunto, ação, evento, história, nlato, negócio, causa, 

motivo e, construída com preposições, devido af por causa de. Esse substantivo e 
traduzido de 85 maneiras diferentes na KJV, Isso é resultado da necessidade de traduzir 
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uma palavra tâo rica pelo sentido que ela possui em contatos variados. Como "palavra" 
dabar basicamente significa aquilo que Deus disse ou diz 

O decãlogo, *as dez palavras" (Èx 34.28; Dt 4.13; 10.4), são dea declamçoes ou 
fíTV*?' C m D e u t e ™ m i o 10.4.. as dei palavras {dtbãrím) que o Senhor falou 
idtbber). As dei palavras sâo mandamentos por causa da forma sintática como foram 
enunciadas. As dez palavras são o que Deus disse; são dez mandamentos por causa da 
maneira como Deus as disse, 

A dàbãr é às vezes o que é feito e àa vezes um relato daquilo que é feito De modo 
que, com freqüência em Crônicas, lê-se acerca dÜS feitos {dibrê) de um rei, os quais estão 
esentos num determinado livro idibrêl "Os atos, pois, do rei Davi U estão estritos nas 
crônicas [livros], registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas [livros] do profeta NatS 
e nas crônicas de Gade, o vidente" (1 Cr 29.29). Em 2 Crônicas 33.IS dãbar/dãbãr são 
respectivamente tra du zidos n a ARA por quatro palavras diferentes: atos, palavras fklaram 
e historia. O nome hebraico de Crônicas é "o livro das palavras Fatos] das épocas" (sêper 

hayyarnim). Aqu i a expressão "palavras fatos] das épocas" eqüiva le a 'história ' — 
"anais". 

A abra reveladora do Deus é freqüentemente indicada com "a palavra do Senhor veio" 
a alguém ou sobre alguém (1 Cr 17.3 e com freqüência nos profetas). Acerca d* Eliseu 
J os ala diz que 'Está com ele a palavra do SiíNHOR" (2 Rs 3.12). Quando a atividade 
profética era silenciada, COMO durante a infância de Samuel, "A palavra do SENHOR era 
de muita valia" (ARC; AEA, <mui rara"). Mas Moisés dii que Israel possui a palavra bem 
próxima, pois refere-se ao livro da lei que há pouco tempo lhes fora dado, conforme revela 
o contexto imediatamente anterior. Em 2 Samuel 16 23 encontra-se a afirmação de qne 
o conselho de AitofeJ era como o conselho de um oráculo (IBB). Aqui dàbãr é traduzida 
por oráculo ', embora mvssã't «pe3o,Jr seja freqüentemente traduzida por oráculo na. 
versões modernas. 

IGerleman assinala que a estrutura no construto singular d'bar YHWH "a palavra do 
SENHOR-, ocorre 242 vezes, e quase sempre (325 vezes) a expressão aparece romo uma 
forma técnica para a revelação profética (THAT, v. 1, p 439). Ele também assinala que a 
estrutura no construto plural dibrê YHWH., "as palavras do SENHOR", ocorra 17 veres e com 
minto mais freqüência do que o construto singular após verbos que expressam açào de 
íalar: ngd feffl], expor11 (Êx 4.28); spr [piei], "relatar" (Êx 24.3): dbr [piei], Contar" (Nm 
11.24, Jr 43.1; Ez 11.25); "d i^r" (1 Sm 3.10); qr\ "clamar" (Jr 36.6, THAT, V I 
p. 439). Em sete passagens oetbar YHWH possui caráter judicial (Nm 15 31- Dt 5 5 2 Sm 
12.9; 1 Cr 15.15, 2 Cr 30,12; 34.21; 35.6). n K.W.] 

Certas características da palavra do Senhor são enunciadas nos Salmos Algumas 
delas sao: ira palavra do SENHOU é reta* (33.4), «esUi firmada UJ no céu" (119,89) é 
"lâmpada para os meus pés U ] e luz para os meus caminhos" (119.105) e é "verdade" 
(1-1 9- 160 ) r 

A eficácia da palavra do Senhor é com freqüência cicada em certas orações como 
'segundo a palavra que o SENHüR [,,.] havia dito11 (1 Rs 13.26) ou "cumprirei a minha 
palavra* (1 Rs 6,12). 

O cronista diz que o Senhor levantou Ciro "pai a ^ e se cumprisse a palavra do 
SENHOR proferida pela boca de Jeremias" (ibb, 2 Cr 36,22). Por meio de Isaías o Senhor 
diz que a sua palavra será como a chuva e a neve que tornam a terra produtiva. "Não 
voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a 
designei (Is 55.11). Jeremias também promete que o Espirito e a palavra do Senhor 
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jamais se afastarão de seu povo e declara que essa palavra é como "fogo [...] e martelo que 
esmiuça a penha" (Jr 23.29). 

[Além disso, a palavra do Senhor é personificada em passagens tais como: "O SENHOR 
enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel" (Is 9.8[7]); "Enviou-lhes a sua 
palavra e os sarou" (SI 107.20); "Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre 
velozmente" (SI 147.15). Não há como negar que, devido à figura empregada, parece que 
a palavra de Deus tinha uma existência divina independente do próprio Deus, mas 
Gerleman acertadamente questiona a interpretação quase universal que vê a palavra 
nessas passagens como hipóstase, um tipo de mitologização. Gerleman acha possível que 
esse uso nada mais seja do que a tendência normal de dar vida às abstrações e 
personificá-las. Assim sendo, as emoções e os atributos humanos também são tratados 
como se tivessem existência independente: impiedade, perversidade, angústia, esperança, 
ira, bondade e verdade (SI 85.11 e s.; 107.42; Jó 5.16; 11.14; 19.10) (THAT, 1:442). B.K.W.l 

deber. Pestilência, praga mortal, peste. Este substantivo masculino é usualmente 
mencionado junto com palavras tais como fome, mal, sangue, juízo, espada e bestas-feras. 
Jeremias nas suas predições de calamidades freqüentemente combina espada, fome e 
pestilência (14.12; 21.7, 9; 24.10; 27.8, 13; 19.17-18: 32.24, 36: 34.17; 38.2: 42.17, 22; 
44.13). 

A palavra indica qualquer tipo de peste que resulte em morte. Com exceção de cerca 
de cinco casos, todos os usos de deber referem-se à peste enviada por Deus como castigo. 
Em sua oração de dedicação do templo, Salomão fala da possibilidade de pestilência como 
um motivo de oração (1 Rs 8.37; 2 Cr 6.28). No entanto, Deus diz em sua resposta: "Se 
[eul enviar a peste" (2 Cr 7.13). Josafá fala como Salomão, mas refere-se à possibilidade 
de pestilência como motivo de oração feita na direção do templo pela boca do povo (2 Cr 
20.9). Salmos 91.3, 6 refere-se a Deus salvar a pessoa da peste perniciosa. Todas as 
demais referências são ou afirmações de acontecimentos históricos, ou ameaças, ou 
profecias de castigo da parte do Senhor. 

dibrâ. Causa,propósito, intento, condição,posição, fim, consideração, dibrâ ocorre 
sete vezes (Jó 5.8; SI 110.4; Ec 3.18; 7.14; 8.2; Dn 2.30; 4.17). Em Salmos 110.4 dibrâ é 
geralmente traduzida por "ordem [de Melquisedequel", mas a NEB traz "sucessão". 

Quanto ao composto 'aí dibrat, veja M. Dahood, Bib 33:47 s. 

dibbêr. Palavra, aquele que fala (?). Forma em Jeremias 5.13 uniformemente 
traduzida por dãbãrr "A palavra não está com eles". 

dabberet . Palavras. Substantivo feminino singular, cognato de dãbãr, encontrado 
somente em Deuteronômio 33.3. Provavelmente um coletivo poético designativo de tudo 
o que Moisés disse. 

dl'bir. Oráculo, santuário, Debir. Como nome próprio, Debir é: 1) o nome de um rei de 
Eglom que somou forças com a coligação do sul na luta contra os gibeonitas e os israelitas 
comandados por Josué; 2) o nome de uma proeminente cidade cananéia, anteriormente 
chamada Quiriate-Sefer (Js 15.15, 49; Jz 1.11); 3) uma cidade dos gaditas, a leste do 
Jordão (Js 13.26) e 4) outra cidade, na fronteira setentrional de Judá (Js 15.7). 
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dfbir é palavra que também se refere ao Santo dos Santos e é traduzida 16 vezes na 
KJV e na ASV por "oráculo", mas a RSV e as versões modernas traduzem por "santuário", 
"santuário i n terno", "templo i nterno", "sala interior" e outras expressões semelhantes. Não 
é empregada para designar o santo dos santos do tabernáculo no deserto. 

Debir (Quiriate-Sefer) era uma cidade proeminente na região montanhosa de Judá 
perto de Ilebroin. Josué destruiu Debir totalmente durante a campanha do sul (Js 10.38, 
39; 11.21; 12.1.3), mas a cidade ou foi reconstruída e reconquistada por Otniel, ou então 
a destruição por Josué é uma afirmação genérica, e Otniel foi quem de fato tomou a 
cidade. Juizes 1.13 afirma que Calebe deu a filha Acsa por esposa a Otniel, porque ele 
conquistou Debir em combate. Debir foi mais tarde dada aos filhos de Arão (Js 21.15). 

midbãr. Deserto, midbár é usada para descrever três tipos de terreno em geral: 
pastagens (Js 2.22; St 65.12(131; Jr 23.10), terra não habitada (Dt 32.10; Jó 38.26; Pv 
21.19; Jr 9.1) e áreas extensas em que oásis ou cidades e vilarejos existem aqui e ali. O 
deserto de Judá possui pelo menos meia dúzia de c; i r. : - » c- .--no do Jordão (uma 
planície de aluvião) tem cidades, e o deserto do Sinai possu: um bom número de oásis. 
m idbãr também é empregada de modo figurado (Os 2 -Ir _ ~ >. 

As maiores regiões chamadas midbãr são o Sinai, o Neguc-be, o vaie do Jordão e o 
deserto da Arábia. 

Desertos específicos são: Berseba (Gn 21.14), Para (Gn 21 2 1 N : : L_. 12 16; 13.3, 
26; 1 Sm 25.1), Sim (Êx 16.1; 17.1; Nm 33.11, 12), Sinai (NM 1 19. Kx 19.1. 2; Lv 
7.38), Zim (Nm 13.21 etc.-, Dt 32.51; Js 15.1), Bete-Áven (Js 18.12-. Juda (Jz I 16: SI 63. 
título), Zife (1 Sm 23.14, 24; 26.2), Maom (1 Sm 23.24, 25), Gíbeom 2 Srr, _ 24 D imasco 
(1 Rs 19.15), Edom (2 Rs 3.8), Jeruel (2 Cr 20.16), Sur (Êx 15.22; 16.1; Nm i 19 etc. . Etã 
(Nm 33.8), Quedemote (Dt 2.26), Tecoa (2 Cr 20.20), Cades (Sl 29.8: Sl 63. mulo e Egito 
(Ez 20.35). 

Com freqüência se descreve negativamente o deserto como algo sem uvas. fontes, 
açudes, rios e locais agradáveis — ou, como se lê numa declaração notável: "Pode. acaso. 
Deus preparar-nos mesa no deserto?" (Sl 78.19). 

Bibliografia: BRAUL IK , Georg, DieAusdrücke für"Gesetz"im Buch Deuteronomium, 
Bib, 51:39-66. — M C K E N Z I E , John L., The Word ofGod in the Old Testament, TS, 21:183-
206. MlLIK. J. T., Deux documents inédits du désert de Juda. Bib. 38:245-68. — 
M O W I N C K E L , S. , The "spirit" and the "word" in the pre-exilic reforming prophets, JBL, 

53:199-227. — , The Decalogue of the holiness code, 11UCA. 26:1-27. — A postscript 
to the paper "The spirit and the word in the pre-exilic reform prophets", JBL, 56:261-65. 
— 0 ' C O N N E L L , Matthew J., The concept of commandment in the Old Testament, TS, 
21:351-403. — O U E L E T T E , Jean, The solomonic d' bir according to the hebrew text of I 
Kings 6, JBL, 89:338-43. — PLOSSMAN , Thomas, Notes on the stem d-b-r, CBQ, 4:119-32. 
— RiCHARDSON, TWB, p. 232, 283-5. — TH AT, v. 1, p. 433-42. 

E.S.K. 

400 ü in (dbsh>. Aceita como raiz de: 

400a (d'bash) mel 

400b (dabbcshct) corcova (de camelo). 
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d°bash. Mel. Dentre as 53- ocorrências de deba$h, 17 são terra que mana leite e mel, uma 
antecipação da terra que Deus daria a Israel ou então reminiscência daquela promessa. 

Si-nuhe, oficial egípcio do Reino Médio que se exilou voluntariamente na Síria-
Palestina, oferece a seguinte descrição da terra no período patriarcal: "Era uma boa terra, 
denominada Yad. Nela havia figos e uvas. Tinha mais vinho do que água. Era rica em mel 
e abundante em azeitonas. Havia cevada e trigo. Não havia limite para qualquer (tipo de) 
gado" (ANET, p. 19). 

O mel foi um dos produtos que Jacó enviou ao Egito em troca de cereais (Gn 43.11). 
Era muito mais valorizado do que hoje em dia porque, visto que não havia açúcar, era o 
principal adoçante que possuíam. 

O maná tinha gosto de "bolos de mel" (Êx 16.31). 
O mel não deveria acompanhar as oferendas de carne; não deveria ser queimado no 

altar (Lv 2.11), mas ser dizimado e trazido como primícias (2 Cr 31.5). 
O cântico de Moisés diz que Deus fez Israel "sugar o mel do rochedo" (PIK, Dt 32.13; 

cf. SI 81.16117]). O mel constituiu parte do enigma de Sansão, que sua esposa o induziu 
a contar, a fim de relatar ao povo dela (Jz 14.8, 9, 18). 

O fato de Jônatas ter provado um pouco de mel fez com que Saul deparasse com uma 
rebelião no seu exército e conseqüentemente visse seu voto ser frustrado (1 Sm 14.25-29, 
43). 

Os ímpios não verão "rios transbordantes de mel e de leite" (Jó 20.17), diz Zofar. 
Palavras agradáveis e amor são como o mel e o favo de mel (Pv 16.24; 24.13; 25.16, 27; 
Ct 4.11; 5.1). Em Salmos 19.10111] e 119.103 as palavras de Deus são "mais doces do que 
o mel e o destilar dos favos", e Ezequiel descobriu que o rolo que Deus lhe deu era "doce 
como mel" em sua boca (Ez 3.3). 

O menino Emanuel terá manteiga e mel para comer (Is 7.15) e num dia futuro e mais 
feliz todos os que restarem na terra terão também o mesmo para comer (7.22). 

E.S.K. 

(dãg) Veja o n.° 401a. 

401 ~ n [dãgá) multiplicar, aumentar. 

401a t;n (dãg ) peixe. 

40lb (dãgá) peixe. 

401c {dig) pescar. Verbo denominativo. 

40 lcl (dawwág), 3*"il (dayyãg) pescador. 

40 l e ruri idügâ) pescaria. 

dãg, dãgâ. Pe ixe . O masculino dãg e o feminino dãgá aparecem no AT sem, 
aparentemente, qualquer diferença de significado. Os peixes são mencionados como 
criaturas de baixa inteligência e com pouco controle sobre seus destinos (Gn 9.2; 1 Rs 
4.33; Jó 12.8; Ec 9.12; Hc 1.14; Gn 1.26, 28; Êx 7.18, 21) ou então como alimento (Nm 
11.5, 22; Ne 13.16). A palavra era empregada para designar uma das portas de 
Jerusalém, a Porta do Peixe (2 Cr 33.14; Ne 3.3; 12.39; Sf 1.10). Nos tempos bíblicos eles 
eram apanhados com lanças (Jó 41.7), anzóis (cf. Jó 41.1, 2; Is 9.8) e redes (Hc 1.15; Ec 
9.12). Veja gravuras em ANEP, p. 34. 
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Peixes sem nadadeiras e escamas eram imundos para Israel. Albright sugeriu que 
essa lei protegia Israel de parasitas e doenças transmitidas por peixes que vivem na lama, 
mariscos, lesmas, etc. ( ALBRIGHT , YGC, p. 178; HARRIS , K. L., Man — God's EternaL 
Creation, Moody, p. 140). 

E proibido esculpir imagem com algo que se assemelhe a qualquer tipo de peixe (Dt 
4.18). A ira de Deus alcançará os peixes (Ez 38.20; Os 4.3; Sf 1.3), mas na era futura as 
águas provenientes do templo sararão o mar Morto de modo que ele terá em abundância 
peixes de muitas espécies (Ez 47.9, 10). 

O Senhor preparou um grande peixe para ensinar a Jonas a impossibilidade de fugir 
dele(Jn 1.17; 2.1,11). E desconhecida a identidade ou classificação biológica desse grande 
monstro marinho, pois Jonas não nos oferece detalhes sobre o milagre. Veja ZPEB, V, p. 
925. 

E.S.K. 
(dãgôn). Veja o n.° 403b. 

402 Idãgal) olhar, notar (Ct 5.10, somente). 

Termos Derivados 

402a (degel) estandarte, bandeira (e.g.. N m 1.52; 2.3, etc.) 

402b (dãgal) empunhar, erguer um estandarte (SI 20.6; Ct 6.4, 10) 

403 p~I dgn Aceita como ra iz de: 
403a dãgãn) cereal, grãos. 

403b (dãgôn) Dagom. 

dãgãn. CereaL grãos, traduzido por "cereal" na KJV em todas as 40 ocorrências, com 
exceção de Números 18.12 e Jeremias 31.12, onde é traduzido por "trigo". 

dâgãn é palavra genérica, não especificando o tipo de cereal, mas sempre é uma 
safra ideal - valiosa. Em descrições sobre a produtividade da terra, geralmente 
mencionam-se cereal, vinho (q.ir. tirôsh), azeite e rebanhos, mas "cereal, vinho novo e 
azeite" (NIV). ou apenas cereal e vinho são usados para designar a produção agrícola. 
Tanto o cereal quanto outros produtos deviam ser dizimados, e os dízimos deviam ser 
dados aos sacerdote.- e levitas (Nm 18.12; Dt 18.4), os quais deviam fazer uma oferta com 
os dízimos CNn. 1̂  27 Dízimos de cereais não deviam ser comidos em casa, mas somente 
"perante o Senhor" Dt 12.17; 14.23). 

O aumento de grãos, vinho, azeite e rebanhos era uma bênção de Deus em conse-
qüência da obediência do povo (Dt 7.13; 11.14). A diminuição ou cessação de tal produ-
tividade era castigo por desobediência (Dt 28.51; Lm 2.12; Os 2.11; J1 1.10, 17; Ag 1.11). 

Depois da reforma que empreendeu, Ezequias construiu armazéns para guardar a 
abundância de grãos, vinho e azeite (2 Cr 31.5; 32.28). Os profetas predisseram que 
cereais, vinho, azeite e rebanhos seriam abundantes na futura era de bênçãos (Jr 31.12; 
Ez 36.29; J1 2.19; Zc 9.17 

E.S.K. 
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dãgôn . Dagom. Nome do deus dos filisteus, mencionado apenas duas vezes além das 11 
ocorrências em 1 Samuel 5, onde está registrado o relato da captura da arca da aliança. 

I lá debate entre os estudiosos sobre Dagom estar ou não etimologicamente 
relacionado com o hebraico dag, "peixe", caso em que seria um deus-peixe, ou com o 
hebraico dãgãn, "cereal", sendo assim uma divindade do campo, ou ainda com o árabe 
dagga, dágâ, d.agana, "estai- nublado", "chuvoso", dessa maneira sendo um deus da 
tempestade. Desde a virada do século, nenhum estudioso moderno segue Jerônimo e 
Kimchi, que sugeriram, com base na etimologização popular, que Dagom fosse um deus-
peixe. N a atualidade muitos seguem Philo Byblios e W. F. Albright, que entendem que 
ele era um deus-cereal, mas Albright acha que a palavra hebraica para grão deriva do 
nome do deus e não vice-versa (Archaeology and the Religion of Israel, 1953, p. 77, 22). 

No entanto, F. J. Montalbano, muito embora aceite a fragilidade da relação com o 
árabe, reúne fortes indícios de que, pelo menos na Mesopotámia, Dagom era um deus da 
tempestade (Canaanite Dagon: origin. nature, CBQ, 13:381-97). Seus indícios incluem: 1) 
um texto acadiano da época de Hamurábi, que registra "Dagan é EnliP' (o deus sumério 
da tempestade); 2) em Larsa ele é mencionado junto com Enlil e é chamado de um dos 
grandes deuses, título que na Mesopotámia não era dado aos deuses da fertilidade; 3) 
num selo do período neo-sumeriano (2070-1960), seu nome aparece antes do de sua 
esposa, Sha-la-ash, possivelmente o mesmo que Sha-la, esposa de Adade, o deus das 
condições climáticas; 4) anteriormente Gelb havia chegado à conclusão de que Dagan, dos 
hurrianos, era nada menos que Teshupe, o deus hurriano das condições climáticas. Mas 
Montalbano acha que os semitas ocidentais acolheram-no em seu panteão como o deus dos 
cereais, muito embora em Ugarite tenha sido identificado como o pai de Hadade, o 
afamado deus da tempestade na região do Levante. Em defesa dessa tese há o fato de que 
em um dos textos ugaríticos o nome do deus é sinônimo da palavra para cereal. É óbvia 
a associação entre deus da tempestade e cereal. 

Encontramos o nome Dagom pela primeira vez em nossas fontes literárias da 
Mesopotámia numa importante inscrição histórica de Sargão, na qual ele nos conta que 
fez uma parada em Tutuli (no alto Eufrates) para adorar Dagan. Naram-Sin, neto de 
Sargão, atribui a Dagan as suas conquistas desde o Eufrates até o litoral da Síria. A 
partir desse momento encontramos, ao longo da história da Mesopotámia, nomes próprios 
compostos onde um dos componentes é Dagan. Hamurábi (1728-1530) declara-se *'o 
guerreiro de Dagom, seu criador...", e em Mari Zimri-Lim oferece a esse deus valiosos 
presentes em resposta a uma revelação de Dagan que o capacitava a derrotar os 
benjaminitas. Shamsi Adade I (1748-1716), rei da Assíria, construiu um templo a Dagan 
num local 60 km ao norte de Mari. Além disso, de acordo com inscrições assírio-
babilônicas posteriores (900-640), seu nome é freqüentemente invocado pelos reis assírios. 

No ocidente, em Ebla, Dagan é mencionado como um dos deuses (2400-2250). 
Podemos aqui mencionar "Dagan de Tuttul", "Dagan de Sivad", "Dagan de Canaã", 
exatamente como em "Dagan dos filisteus". Observe também a menção a Canaã nessa 
época remota (Giovanni PETT INATO, The royal archives of Tell Mardikh-Ebla, HA, 39:48). 
Paolo Matthiae relaciona Dagan como um dos grandes deuses de Ebla (Ebla in the late 
earlv Svrian period, BA, 39:110). Em Ugarite, no litoral norte da Síria, arqueólogos 
descobriram duas esteias comemorativas com o nome do deus, e nos textos ugaríticos Baal 
é chamado "filho de Dagan" 12 vezes, e quatro vezes o nome Dagom aparece isolado. 

Na Palestina cie foi a principal divindade dos filisteus durante o período bíblico. Foi 
por eles adorado em Gaza Jz 16.21-23), Asdode (1 Sm 5.2, 3; 1 Mac 10.83-85) e em Bete-
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Seã (1 Sm. 31.10; 1 Cr 10.10). Dc acordo com Sanchuniathon, ele tinha um papel de 
destaque no panteão fenício. Outros santuários dedicados a ele são indicados pelo nome. 
Houve uma Bete-Dagan em Judá (Js 15.41), outra em Aser (Js 19.27). O nome aparece 
na lista das cidades conquistadas por Ramsés III (1197-1167), embora tal lista possa ter 
sido copiada de uma mais antiga, dc Ramsés n (1301-1234). Esta byt-dgn provavelmente 
é a mesma que Senaqueribe (704-681) chama de bit-daganna, situada nas planícies de 
Sarom. Mazar escavou uni templo filisteu em Tell Qasile, cujas ruínas, inclusive duas 
colunas que tinham entre si o comprimento da envergadura de um homem e situadas 
defronte do aítar, enquadra-se muito bem na descrição literária do templo de Dagom em 
Gaza (Jz 16.23-31) (IEJ, 24:77-58). 

Vê-se, portanto, que o culto a Dagom foi importante na Assíria, na Babilônia, na 
Síria e na Palestina a partir de pelo menos 2400 a.C. até o período pré-exílico. Em 
contraste com este contexto, as vitórias do Senhor sobre Dagom mediante Josué (Js 
19.27), San são (Jz 16) e, acima de tudo. por meio de sua arca, que continha sua lei moral 
(2 Sm 5), tornam-se muito mais gloriosas e significativas nos eventos em que ele 
estabelece seu domínio sobre a terra por meio de Israel. 

Bibliografia: DELCOR, M.f Jahweh et Dagon, IT, 14:136-54. — MONTALBANO, F. J., 
Canaanite Dagon: origin, nature [vvith complete bibliography], CRQ, 13:381-97. 

B.K.W. 

404 ~i;v (dagar> reunir-se como ninhada. (Jr 17.11; Is 34.15) 

405 ~T (dad seio, peito, bico do seio (e.g., Pv 5.19; Ez 23.3, 21) 

406 'dãdá mover-se lentamente. Ocorre apenas no piei (SI 42.5) e hitpael (Is 
38.15; SI 42.5). 

TTyl (dõdâ) Veja o n.° 410b. 

407 *Cij- (dãJiam) surpreender, confundir. Ocorre apenas uma vez. no nifal (Jr 

14.9). 

408 "TH (dõhcr) precipitar-se, arremeter (Na 3.2, somente). 

Termos Derivados 

408a ~~ " dahãrâ) investida, arremetida (Jz 5.22, somente). 

408b " T - 7 (tidhãr) olmeiro (Is 41.19). 

409 (dâb) definhar, morrer (Lv 26.16; 1 Sm 2.33). 

TH (dawwãg) Veja o n.° 40ld. 

n;-n (dâgâ) Veja o n.° 401e. 
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410 T H (dwd) 

410 í 1 I (dwd). A ce i t a c o m o ra i z de: 

410a t T H <dôd) amado, amor, tio. 

410b ÍTJI (dõdá) tia. 

410c f T H (dãwid), T H (dãwid) Davi. 

410d (dúday) mandrágoras. 

41 Oe "íT^ (dud) panela, vasilhame, jarra. 

dôd . Amado, amor, tio. Das 58 ocorrências da palavra na KJV, 38 são "amado" (todas 
em Cantares, com exceção de Is 5.1), 8 são "amor" e 17 "tio". A Sulamita emprega dôd 
para referir-se a seu amado, como também o fazem aqueles que falam sobre ele. Ele a 
chama ra'yá, "companheira" ou "amada". 

Em seu cântico da vinha,. Isaías refere-se ao Senhor como "amado" (5.1). 
dôd como "amor" propriamente é exaltado ou descrito em expressões como "melhor 

é o teu amor do que o vinho" (Ct 1.2), "do teu amor nos lembraremos, mais do que do 
vinho" (1.4), "que belo é o teu amor'3 e "quanto melhor é o teu amor do que o vinho" (4.10), 
e "dar-te-ei ali o meu amor"' (7.12). 

Ezequiel fala da bondade do Senhor com Israel quando "o teu tempo era tempo de 
amores" (16.8). Mas os babilônios "vieram ter com ela [...] para o leito dos amores" e 
contaminaram-na (23.17). 

Em Provérbios 7.18 a prostituta diz ao jovem desajuizado: "Vem. saciemo-nos de 
amores até pela manhã" ( IBB ) . 

dôd é "tio" em Levítico 20.20, onde deitar-se com a própria tia é proibido (gãlô, q.v.). 
Fazer assim é descobrir "a nudez de seu tio". Entre aqueles que deviam redimir um 
homem vendido a outro por motivo de pobreza estão "seu tio, ou o filho de seu tio" (IBB, 
Lv 25.49). Outras referências a "tio" são meras identificações. 

d ã w i d . Davi. Davi, filho de Jessé, rei de Israel. Acredita-se que o nome provenha de dôd, 
"amado", mas não há certeza sobre a etimologia. A palavra tem sido comparada com o 
termo identificado em Mari, dawidum-, "líder", mas isso é bastante incerto (JNES, 17:130). 

A maior parte das mais de mil ocorrências desse nome encontra-se nos livros 
históricos que contam sobre sua vida e reinado: Samuel, Crônicas e Reis. Devido à sua 
proeminência, à natureza ideal de sua pessoa e reinado e à aliança messiânica feita com 
ele, referências a Davi também aparecem em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 
Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e Zacarias. 

Seu nome é mencionado no título de 75 salmos e também 13 vezes no corpo de salmos 
específicos. Referências nos títulos indicam autoria davídica ou apontam para inclusão de 
certos salmos numa antiga coleção davídica. 

O nome de Davi aparece pela primeira vez em 1 Samuel 16.13, na narrativa de sua 
unção como rei por Samuel, num acontecimento de natureza particular. Sua vida pode ser 
dividida em quatro partes: os primeiros anos, que incluem sua unção por Samuel, seus 
préstimos a Saul (acalmando o espírito de Saul com a música que tocava) e sua vitória 
sobre Golias; os anos de exílio, tempo em que foi perseguido por Saul e durante o qual 
reúne em torno de si um exército particular e consolida seu controle sobre uma grande 
parte de Judá; os sete anos de seu reinado sobre Judá, tendo Hebrom como capital, e de 
crescente influência sobre o norte; e finalmente os 33 anos de governo sobre todo o Israel, 
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411 HVT (dãwá) 

com guerras vitoriosas, expansão das fronteiras de Israel, centralização religiosa e 
administrativa em Jerusalém e crescente influência e prosperidade material no mundo 
de sua época. 

O impacto teológico da vida de Davi é da maior importância. Conquanto seja alguém 
que, revelando brutalidade nas guerras e arrogância como líder, reflita o espírito de sua 
época, Davi é, ainda assim, o exemplo de devoção a seu Senhor e aos ideais da palavra 
revelada de Deus. Isso se vê não apenas nos salmos mas também nas narrativas dos 
livros históricos. É Davi quem traz a arca para Jerusalém e esforça-se por estabelecer a 
vida religiosa revelada por meio de Moisés. É Davi quem, devocionalmente, guia o povo 
com seus salmos, os quais constantemente falam de fidelidade e da obediência ao Senhor. 
E Davi quem faz preparativos para a construção e o serviço do templo, muito embora não 
tenha recebido permissão da construção propriamente dita. 

O mais importante significado teológico de Davi repousa, contudo, em seu 
reconhecimento da relação que existe entre o rei ungido e o Senhor. A partir desse 
entendimento surge a doutrina do messias (de mãshah, "ungir"). Davi foi um perfeito 
recebedor da aliança que prometeu não apenas uma dinastia eterna, mas um filho que 
também seria "filho de Deus", governando para sempre sobre o reino de Deus (2 Sm 7.11-
16; 1 Cr 17.10-14). Referências específicas a Davi como alguém que prefigurava o Messias 
são: Ezequiel 34.23, 24; 37.24, 25; Oséias 3.5; Jeremias 30.9. Existem, além disso, 
expressões figurativas acerca do Filho maior do grande Davi, "rebento"" ou "renovo" ou 
"raiz de Jessé" (Is 11.1. 10). O "renovo justo" de Davi (Jr 23.5; 33.15), o tabernáculo 
(sukkâ) de Davi (Am 9.11 e o tabernáculo ( ohel) de Davi (Is 16.5). 

O nome Davi é empregado nas seguintes expressões descritivas: cidade de Davi (2 
Sm 5.7, 9), casa de Davi (2 Sm 3.1, 6), trono de Davi (2 Sm 3.10; 1 Rs 1.37), sepulcro de 
Davi (Ne 3.16; 2 Cr 32.33). torre de Davi (Ct 4.4), instrumentos musicais de Davi (Ne 
12.36), Deus de Davi <2 Rs 20.5) e misericórdias de Davi (2 Cr 6.42; Is 55.3). 

Bibliografia: AP-THOMAS, D. R., Sauls "uncle", VT, 11:240-45. — STAMM, J. J., Der 
Name des Kõnigs David. Supp VT, 7:165-83. 

E.S.K. 

(düday) Veja o n. 410d. 

411 T H (dãívâ) enfermidade. 

Termos Derivados 

411a (d'ivay) abatido. 

41 lb rrn (dãweh) fraco. 

411c t n n o (rnadweh) doença. 

41 ld t*BT« (dawiuay) fraco. 

41 le r i (dfyô) tinta 

O ugarítico dw e o árabe dawiya significam "estar doente". 
levítico 12.2 diz que as secreções que seguem o nascimento de uma criança tornam 

a mãe impura. O contato com um cadáver também deixava a pessoa impura. Neste último 
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412 nH (düah) 

caso era necessário que a pessoa se purificasse mediante aspersão com água misturada 
com as cinzas de uma novilha vermelha (Nm 19.14-19). Evi tara contaminação provocada 
pelo fluxo menstrual fazia parte da prática genérica de evitar excreções do corpo, muitas 
das quais são perigosas por provocarem infecções. Essa prática generalizada de evitar 
contaminação contribuía para a saúde pública de Israel. Ao mesmo tempo, ela recebia 
sanção religiosa ao ser supervisionada pelos sacerdotes. Toda impureza tornou-se um tipo 
de pecado, o qual devia ser purificado mediante redenção. A lei acerca da menstruação 
inculcava o estar alerta contra a contaminação (Lv 15). Conforme se vê pelo contexto, o 
perigo previsto na lei é a excreção anormal, fruto de enfermidade. Aqueles que tivessem 
relações sexuais estando um dos parceiros nessa condição eram passíveis de castigo (Lv 
20.18). Contudo não estão claros os detalhes da lei — se a referência é a relações sexuais 
dentro do casamento (o texto não diz "sua esposa") ou a um caso em particular de estupro 
ou adultério. 

d a w w a y . Fraco, indicando uma fraqueza temporária do corpo ou da alma. É apropriado 
o sentido de "fraco" para traduzir dawway (Is 1.5), visto que Israel gastou todas as suas 
forças na idolatria. A condenação que aguarda Israel deixa Jeremias fraco (Jr 8.18), pois 
ele não consegue enxergar nenhum alívio para seu povo. 

d cway. Abatido, triste. Jó, que é aconselhado a aceitar suas aflições como a devida 
retribuição por algum pecado secreto, rejeita o conselho como algo repugnante (d.'ivay\ 

6.7), não vendo qualquer motivo para essas aflições. 

m a d w e h . Doença . Ugarítico mdw, "enfermidade". Em Deuteronômio 7.15 e 28.60, 
madweh acentua o caráter repugnante das doenças do Egito: elefantíase, disenteria e 
oftalmia (KLINE, Treaty of the great king, p. 69). 

H.G.S. 

412 n n (díiah) jogar fora, purificar, lavar. 

A raiz significa purificar por meio de lavagem. 
O ritual de sacrifício no templo de Salomão, ao contrário daquele do tabernáculo, 

tinha instalações separadas para purificar as ofertas. I lavia cinco pias no norte e cinco 
no sul, onde as ofertas queimadas Co/d) eram lavadas antes de colocadas no altar (2 Cr 
4.6). As pernas e os órgãos internos das ofertas queimadas eram lavados a fim de eliminar 
a contaminação provocada pelo contato com as fezes dos animais durante o abate e o 
desmembramento. 

Isaías (4.4) utiliza esta imagem ao descrever a purificação futura de Israel. Deus 
lavará os pecados, a transgressão e a idolatria do povo quando, ao passarem por aflição 
e juízo, eles se arrependerem e se voltarem para o Senhor. 

A destruição de Judá e Jerusalém por Nabucodonosor é descrita como um "lançar 
fora'" (IBB, ARC, .Jr 51.34). 

A idéia de lavar é retomada no NT, tornando-se o pensamento central da expressão 
"lavar regenerador" (Tt 3.5), mediante a qual o fiel (cristão) é lavado do velho homem do 
pecado. 

H.G.S. 
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415 S N (dwm) 

(drway). Veja o n.° 411a. 

(daivivay). Veja o n.° 41 ld. 

T l l (dãwid). Veja o n.° 410c. 

413 yn (dàk) triturar,, bater (em pilão, Nm 11.8) 

Termo Derivado 

413 a 7~\2~~<?2 (m 'd.õkâ) pilão, gr a l. 

414 riQ-Dl" (dükipat) ave imunda, talvez poupa (Lv 11.19; Dt 14.18). 

415 uV7 {.dwm). Aceita como raiz de: 
415a tnian (dümâ) silêncio. 

415b t r ^ — Çdütníyâ), (dumiyâ) silêncio, descanso. 

415c ÍCÇVM (dãmãm ) mudo, calado. 

dumâ. Silêncio. Em ugaritico significa "manter silêncio"; em árabe, "durar", ""estar 
imóvel" (com referência a água); e em etíope, "estar estupefato". 

A palavra tem também a conotação de "silêncio (fruto] da morto". O salmista louva 
o Senhor por ter escapado por um triz da terra do silêncio (SI 94.17) e assinala que a 
glória do Senhor não é exaltada por aqueles cujo louvor é silenciado pela morte (115.17). 

dümiyâ. Silêncio, descanso. As vezes é bom manter silêncio, mas em outras horas isso 
é mau. O Messias lamenta que, uma vez que Deus aparentemente deixou de responder 
à sua oração, ele não encontra descanso ou alívio algum para sua situação (SI 22.12). Davi 
descobriu que. quando guardava silêncio por medo de seus inimigos,, sua aflição piorava 
(SI 39.2). Seria errado manter-se em silêncio quando se deve prestar louvor, de forma que 
o louvor está à espera de Deus em Sião (SI 65.1). De outro lado, é bom esperar em Deus 
em silêncio (SI 62.1). No entanto, nesta passagem a palavra pode provir de dãmâ, 
"parecer-se com'" (como traduz a KJV). Talvez "O louvor espera por t i. ó Deus, em Sião" 
(NIV; rodapé "é apropriado a"). 

dümãm. Mudo, calado. Palavra empregada para descrever ídolos mudos (Hc 2.19). Às 
vezes o silêncio é provocado pelo juízo, mas em outras oportunidades é fruto da fé. Por 
essa razão deve a Babilônia daqui por diante estar calada porque Deus acabou com a sua 
glória (Is 47.5). Mas uma atitude de não lamuriar deve caracterizar aqueles que confiam 
em Deus (Lm 3.26). 

iTÇTT (dümiyâ). Veja o n.° 415b. 

•D"R (dãmãm). Veja o n.° 415c. 

3OT (dônag). Veja o n.° 444a. 
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416 f n (,düts) 

416 J^n (düts) saltar, pular, dançar (Jó 41.14, somente). 

417 pV7 {dwq). Aceita como raiz de: 
417a p'7 (dáyêq) baluarte, trincheira {e.g., 2 Rs 25.1; Ez 4.2) 

418 "111 (dâr) amontoar, empilhar, habitar. 

Termos Derivados 

418a "iTl (dür) círculo, bola. 

418b t T H (dôr), (dõr), geração. 

418c r"Tnp (m'dürà) pilha (de madeira, etc.) 

Às vezes existe uma palavra hebraica em que, para se descobrirem antigos padrões 
de pensamento, a etimologia é de suma importância na identificação do contexto de vida 
em que a palavra deve ser entendida. É o que ocorre aqui. Todos os estudiosos concordam 
que o substantivo dôr deriva do verbo dür. O sentido básico e simples, não encontrado de 
forma expressa em nenhum texto bíblico, é mover-se em círculo, dar voltas. Pelo fato de 
as cinzas, os cereais, a farinha e outras coisas, quando amontoados, formarem um círculo 
no chão, os antigos semitas empregaram essa palavra para "amontoar" ou "empilhar 
alguma coisa" — pensando concretamente na forma da pilha em sua base em vez de, como 
fazemos, na altura ou contorno da elevação criada. De igual maneira, visto que as casas 
eram geralmente um grupo de aposentos em torno de um pátio central e, talvez pelo fato 
de serem circulares algumas casas bem antigas, a palavra foi empregada com o sentido 
de "habitar". Essa análise encontra forte apoio no fato de que dür, substantivo que ocorre 
apenas duas vezes e igualmente provem de dür (verbo), deve ser traduzido por "bola" <Is 

1S), "derredor" (Is 29.3) e "pilha" (Ez 24.5). Desse modo um significado original de 
"andar em círculos" (o que é confirmado em cognatos árabes e assírios e inferiu-se 
mediante um raciocínio a pôsteriori, em que se buscou identificar um elo comum entre as 
idéias de empilhar e habitar), embora aparentemente desusado na época do AT, fornece 
a base para uma palavra de importante significado teológico. 

dôr, dõr. Geração. Mediante uma figura plenamente compreensível, a vida de uma 
pessoa, começando pelo ventre da terra e para lá voltando (Gn 3.19), é um dôr; de modo 
análogo, a partir da concepção e o nascimento de alguém até a concepção e o nascimento 
de seus filhos tem-se também um dôr. Um período de tempo mais longo e vários outros 
sentidos correlatos seriam inevitáveis numa língua inclinada a metáforas. 

Assim sendo, a seguinte análise do uso concreto de dôr no AT surge de forma bem 
natural: 

1. O ciclo da vida de alguém, do nascimento à morte. Esse é o significado aparente 
de Gênesis 15.16, onde quatro gerações cobrem um período de 400 anos {cf. Gn 15.13). 
Isso está de conformidade com a grande longevidade dos patriarcas hebreus (KE3L, 
Comrnentary, p. 216). "Na época dos patriarcas era visto como um período de cem anos. 
[...] É assim que. entre os romanos, a palavra seculum originariamente tinha o sentido de 
uma era ou geração e mais tarde passou a denotar século" (GESEMUS, Lexicon, trad. Ed w. 
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418 - m (dür) 

Robinson, 26. ed., 1891). Essa idéia está presente nas passagens que falam de uma 
geração como algo que se vai, em vez de algo que é sucedido por outra (Dt 1.35; 2.14). 

2. Com maior freqüência, o ciclo de vida de uma pessoa desde sua concepção e 
nascimento até a concepção e nascimento de seus filhos. Exemplos conhecidos estão na 
repetida frase "até a décima geração" (Dt 23.2[3J; 3(4]) e em "os filhos que lhes nascerem 
na terceira geração" (Dt 23.8(9 J). Usos mais amplos relacionados abaixo baseiam-se neste 
sentido. 

3. Período ou era de tempo, dôr é empregado em variadas combinações para 
expressar tal idéia: dôròt sh'lãmim (Is 51.9); dôr wãdôr (Dt 32.7); Vdõr dôr (Êx 3.15); 
b'kot dôr wãdôr (SI 45.18); ad dôr wãdôr (SI 100.5); bfdõr dõrim (SI 102.25). Existem 
outras. Km algumas, dôr indica uma época ou período do passado (Is 51.9), do futuro (Êx 
3.15), do passado e futuro (SI 102.24). Em muitas ocorrências o objetivo é indicar um 
período interminável, i.e., a eternidade, freqüentemente em paralelo com outros termos 
concretos, como 'òlãm. 'para sempre" (SI 89.1121) ou 'im shemesh e uflipnê yãrêah, 
literalmente, "com o sol e diante da lua". 

4. Grupo — em oposição a uma só pessoa — em relação a outro por descendência 
natural (Jz 2.10). Ksse é um grupo de posteridade, como no caso da "quarta geração" dos 
descendentes de Jó i Jó 42.16) e em referências tais como "no decurso das suas gerações" 
(Gn 17.7, 9) e "por todas as vossas gerações" (IBB, Gn 17.12; veja também Éx 12.14, 17, 
42 et. al.). 

5. Um uso especial do quarto sentido acima é simplesmente "contemporâneos", por 
exemplo, "e quem dentre os da sua geração considerou [...)?" (IBB, Is 53.8; cf. Gn 6.9 
dôrõtãyw, "em sua própria geração e naquelas imediatamente contíguas" fBDBl). 

6. Mediante uma transição natural, esta palavra é amplamente empregada em 
sentido metafórico para indicar uma classe de pessoas que se caracterizam por 
determinada qualidade moral ou espiritual. Assim sendo. Deus "está com a linhagem do 
justo" (SI 14.5), e aqueles cujas "mãos" e "corações" estão limpos são "a geração dos que 
[...] buscam" a face de Deus (SI 24.6). Os ímpios "pais" existentes em Israel foram uma 
"geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante" (SI 78.8). Esse emprego é 
bastante usual (veja Pv 30.11. 12, 13, 14; Jr 2.31; 7.29). 

Por meio da LXX, na paEavra^e/jca, esse uso torna-se um hebraísmo que ocorre com 
marcante freqüência na boca de Jesus no NT grego (e.g., Mt 11.16; 12.29, 45; 16.4; 17.17, 
etc.). João Batista e Jesus empregaram gennêma, genêma, com semelhante sentido (Mt 
3.7; 12.34; 23.33; Lc3.7). 

Na LXX dôr é com mais freqüência traduzida por genea, raramente genêsis\ jamais 
gennêma, genêma (FIATCH and REDPAT1I, Concordance to the R.XX). 

No AT o uso cronológico é predominante (item 3, acima), embora o metafórico (item 
5) seja teologicainente o mais significativo. 

Deve-se assinalar que. no sentido cronológico, esse vocábulo é apenas um dos muitos 
termos bíblicos que designam tempo, demonstrando que a revelação apresenta o tempo 
como fenômeno com duração e mensurável. A duração não pode ser excluída da idéia 
bíblica de tempo. 

Bibliografia: ACKROYD, P. R., The Meaning of Ilebrew "Tn considered, JSS, 13:3-10. 
— NEUBERG, Frank J., An unrecognized meaning of hebrew DÒR, JNES, 9:215-17. — THAT, 
v. 1, p. 443-44. 

K.D.C. 
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419 EM («düsh) 

419 Em (dós/t), <dish) pisar, trilhar. 

Termos Derivados 

419a (dayish) debulha. 
419b n t j lÇ (m (dushá) aqui lo que é debulhado. 
419c (Cm (dishõn) um animal limpo. 

O aramaico é igual, e no acadiano a palavra, aplicada a bois que debulham, significa 
"pisar em'". Existem apenas duas referências ao debulhamento propriamente dito (1 Cr 
21.20; Is 28.27, 28). Oséias (10.11) empregai/rês/? para indicar uma atitude. 

Isaías 28.27 menciona que diferentes métodos eram usados para diferentes tamanhos 
de grãos: os maiores eram debulhados mediante trilhamento e o cominho, com vara. 

Raramente os instrumentos de debulha são mencionados, embora Isaías fale da roda 
de carro (28.28) e do trilho dentado (41.15). Os grãos eram separados da palha por 
joeirarnento quando o vento era favorável. O abanador (ARA, "pá", 30.24) ou vassourinha 
era utilizado para varrer fora a poeira quando ela se assentava. 

Finalmente o cereal era passado por uma peneira para separar da sujeira (cf. Am 9.9; 
Is 3Ü.28; Lc 22.31). 

dúsh também á usado no sentido figurado. A debulha, com seu rompimento da casca 
do cereal, fala da derrota dos adversários de Hazael de Damasco (2 Rs 13.7). düsh é usado 
na ameaça que Gideão faz contra os anciões de Sucote (Jz 8.7) e para descrever a 
conquista de Gileade pela Síria (Am 1.3). Também é empregado para referir-se à vitória 
de Israel sobre seus inimigos (Mq 4.13; Is 41.15). Sobre este último versículo, veja 
HAMLIN, E. J., JNES, 13:185-90. Hamlin sustenta que em Isaías 41.15 e ss. os montes e 
as colinas são mencionados por serem locais de adoração pagã. 

H.G.S. 

420 n rn (dãhâ) perseguir, transbordar, atirar, impelir com força, cambalear, 

expulsar, ser expulso, derrubar. 

Termos Derivados 

420a T H (dchl) queda. 

420b ~JT"Ü (midheh) ruína. 

A raiz tem a conotação de "perseguir e derrubar", com o objetivo de ferir. Ela ocorre 
duas vezes como um infinitivo absoluto intensivo. Em árabe significa "impelir". 

O salmista descreve Israel como alguém que vem sendo pressionado duramente por 
seus inimigos com o objetivo de provocar a sua queda (Sl 118.13). Em uma ocasião Davi 
compara-se a um muro instável por se ver atacado pelos ímpios (Sl 62.3(4]).. Em outra 
oportunidade ele se queixa de que os ímpios estão tentando passar-lhe rasteira nos pés, 
isto é, provocar sua queda (Sl 140.4(51). Mas em outra passagem ele louva a Deus por não 
deixar seus pés cair (Sl 56.13[14]; cf. 116.8). Jeremias prediz que a busca da impiedade 
pelos profetas e sacerdotes ímpios conduzirá, por fim, a caminhos escorregadios e 

308 



426 p (din) 

tenebrosos, aonde serão levados e cairão (Jr 23.12), e o sábio assevera que, enquanto os 
justos encontram refúgio na hora da morte, os ímpios são empurrados a unia ruína 
definitiva na hora da calamidade ( IV 14.32). Ele também conclui que uma língua 
Lisonjeira provoca uma grande queda (Pv 26.28). Davi ora para que o anjo de Deus persiga 
os ímpios e provoque a sua destruição (Sl 35.5). Isaías antevê o dia em que os expulsos 
de Israel serão reunidos e trazidos de volta da Diáspora (Is 11.12; 56.8). 

II.G.S. 

421 *nrri (dãhãh) ser jogado ao chão. Ocorre apenas uma vez, no nifal (Jr 23.12). 

T H (d"hi). Veja o n.° 420a. 

422 ]i I (dhn) Aceita corno raiz de: 
422a ]Í1~ (dõhan) painço (Ed 4.9, somente). 

423 ^ n - (dãhap) impelir, apressar (e.g.. Et 3.15; 6.12). 

Termo Derivado 

423a n s r n ç (madhêpâ) golpe (Sl 140.12, somente) . 

424 p r n (d.ahaq) atirar, empurrar, amontoar, oprimir (J1 2.8; Jz 2.18). 

425 (day suficiência, o bastante, combinado com preposições: "12. D, etc. 

r i (dig) Veja o n.° 401c. 

(dayyãg). Veja o n.° 401d. 

nH (dayyã). Veja o n.° 394b. 

i n (dryô). Veja o n.° 411e. 

426 (din) julgar, contender, suplicar, pleitear. 

Termos Derivados 

426a (din)julgamento. 

426b (dayyãn) juiz. 

426c plG (mãdôn) luta, contenda. 

426d nr iQ (m fdinâ) província. 

Esta palavra, junto com o substantivo que lhe é derivado, din, tem significado quase 
idêntico ao de shãpat (q. t>.) e do substantivo derivado mispãt (q.v.). Aparece apenas 23 
vezes, uma fração das vezes em que skãphat e mishpãt aparecem. Das 23 vezes, cinco 
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427 n o ? (dãkã0 

são paralelos de shápat (Jr 5.28; 22.16; Pv 31.8; SI 7.8f91; 9.8[9]), e em duas outras a 
palavra está associada no texto com mishpãt (SI 72.2; Jr 21.12). Desse modo, um terço 
das ocorrências revela o quão intimamente a idéia de dtn estava identificada ou associada 
com a raiz shãpat. O verbo também ocorre em ugaritico e em paralelo com tpt (o cognato 
de shãpat) (FlSHER, RSP, v. 1, p. 166). De igual modo, uma lista semelhante de termos 
associados com dtn (lista esta quase idêntica apesar de suas limitações) demonstra uma 
identidade bastante próxima de sentido com mêshãrim, "retidão1", "eqüidade" (SI 96.10; 
cf. SI 75.2) e com gãsha' (SI 54.1(31; cf. SI 72.4). Tal como acontece com shãpat, dtn 
representa o domínio de Deus tanto entre seu povo (Israell como entre todos os povos (SI 
135.14 "povo"; SI 7.8(91 "povos";cf. SI 72.2; SI 9.8(9]). Dentro das limitações impostas pelo 
pequeno número de ocorrências, pode-se dizer que a gama de significados é exatamente 
a mesma: governar, em todo o elenco de atividades de governo: legislativa, executiva, 
judiciária ou ainda outra. Veja a análise de shãpat e mishpãt. A diferença entre os 
termos é simplesmente que dtn é poético e provavelmente também arcaico e mais 
elegante. Das 23 ocorrências, somente uma encontra-se fora dos livros classificados pelos 
protestantes como poéticos e poético-proféticos. A exceção é a única forma passiva — um 
particípio nifal (2 Sm 19.9(10]). 

O grande significado teológico dessa palavra é que aparentemente, à semelhança de 
shãpat, ela incorpora a idéia de governo, em qualquer de seus âmbitos e em todos os seus 
aspectos. 

BibliografiaSPEISER, E. A., YDWN, Gen 6:3, JBL, 75:126-29. — THAT, v. 1, p. 448-50. 
R.D.C. 

p ' 7 0dáyêq). Veja o n.° 417a. 

{dish.). Veja o n.u 419. 

(dayish). Veja o n.° 419a. 

p ^ r - (dtshôn). Veja o n.° 419c. 

J1 (dak). Veja o n.° 429a. 

427 *fcO! (dãkS0 ser esmagado, estar contrito, quebrantado. 

Termos Derivados 

427a (dakkã') /, contrito, esmagado. 
427b (dakkã') II, pó (aquilo que é esmagado). De acordo com SI 90.3. 

Deus faz o homem voltar ao pó. 

dãkã' é empregado no piei e no pual, e duas vezes no hitpael (Jó 5.4; 34.25), Esse 
verbo é usado somente em poesia. (Cf dãkak, dãkâ, e o acadiano dakãku.) 

dãkã' e seus termos derivados são usados apenas com referência a pessoas, com 
exceção de Salmos 89.10111], que menciona o esmagamento de Raabe, provavelmente urna 
referência à vitória de Deus sobre o Egito. Com freqüência Deus é o sujeito do verbo. £ 
ele quem esmaga os opressores (SI 72.4) e os ímpios (Jó 34.25), mas não esmaga os presos 
sôb seus pés Lm 3.34 . Jó pede a Deus que o esmague e acabe com sua miséria (6.9 De 
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429 " p i (dkk) 

acordo com Isaías 53.10, Deus chegou a esmagar seu servo. O versículo 5 indica que ele 
foi "moído pelas nossas iniqüidades". Isso destaca o sofrimento emocional e espiritual do 
Salvador quando se fez pecado por nós (cf. SI 51.8 [10]). 

Várias vezes são os ímpios ou os inimigos que estão esmagando os justos (SI 94.5; 
143.3). Até mesmo os líderes dc Israel eram culpados de esmagarem o seu povo (Is 3.15). 
Os pobres e os necessitados são, às vezes, esmagados no tribunal (Pv 22.22; cf Jó 5.4). 

A fragilidade humana se vê na brevidade da vida, quando o homem volta ao pó (SI 
90.3). Jó 4.19 contrasta o homem com os anjos e assinala que ele é esmagado mais 
facilmente do que uma traça. 

dakkã ' I. Contrito, esmagado. "Esmagado" também pode ter as nuanças positivas de 
"humilde, contrito". Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e estão 
contritos (Is 57.15; SI 34.181191). Ele condena Israel por deixar de se humilhar mesmo 
depois da queda de Jerusalém (Jr 44.10). 

H.W. 

428 {dãkâ) ser esmagado, estar quebrantcido, contrito. 

Termo Derivado 

423a (d-vkí) esmagamento, pancada (SI 93.3, somente). 

Este verbo é uma. forma variante de dk', que também significa "esmagar", e de duk, 
"triturar, bater". É usado somente em Salmos, duas vezes no nifal (38.8(91; 51.17[19|) e 
duas no piei (44.19(201; 51.8(101). A forma que aparece em Salmos 10.10 é objeto dc 
disputa, conquanto seja possivelmente um uso do qal. A maioria das traduções traz 
"abaixa-se"" (ARA. IBB), embora "ele é esmagado" também seja plausível. 

O verbo ocorre apenas em lamentos e é coerentemente empregado para designar 
aquele que está física e emocionalmente oprimido por causa de pecado ou do ataque de 
um inimigo. Em Salmos 51.8(9J e provavelmente 38.8(9), o salmista fala de seus ossos 
serem quebrados por causa de seu envolvimento no pecado. O salmo 51 refere-se ao 
adultério de Davi com Bate-Seba e à subseqüente convicção de pecado que ele 
experimentou. No versículo 17(191 ele assinala com um certo consolo que Deus nào 
despreza um coração "compungido e contrito" (heb., "esmagado"). O mesmo paralelo (com 
o uso de dk') ocorre em Salmos 34.18119J. Em Salmos 74.21 "oprimido" é paralelo de 
"aflito" e "necessitado". 

Em Salmos 44.19(20] parece que a situação refere-se a uma derrota militar em que 
a nação foi "esmagada". Nesse salmo não se faz nenhuma menção de pecado e. assim 
mesmo, a terra foi humilhada e tomada por chacais (cf. Jr 9.11). Provérbios 26.28 assinala 
que um mentiroso odeia as pessoas que ele atinge. 

H.W. 

429 (dkk). Aceita como raiz de: 
429a " p (dak) esmagado, oprimido (e.g., SI 74.21; Pv 26.28). 

429b (dakkâ) esmagamento (Dt 23.2, somente). 
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430 i V j <dâlag) 

(afã/), b-l (dal). Veja os n.°* 431a, 433a. 

430 (dãlag) saltar (e.g., Sf 1.9; 1 Sm 5.5). 

431 TT71 (ddlâ) tirar (água). 

431a ^ (ctó/) porta. 
431b (dãlâ) porta. 
431c 'bl (dTi) balde. 

43 l d HV (dá l iyô t ) ramo, galho. 

43 l e "ÍT/TJT (delet) porta. 

delet. Porta, portão, folha (de uma porta). Este substantivo é usado 86 vezes no AT e, 
com uma única exceção, sempre se refere à porta de uma casa, de um cômodo da casa, de 
um templo, ou às portas de uma cidade. Às vezes é utilizado metaforicamente (Ct 8.9; Jó 
3.10; 38.8; 41.1416); Sl 78.23). Numa única passagem. Jeremias 36.23, parece que a 
palavra descreve algum tipo de tabuinha em que Baruque anotou o que Jeremias ditava. 
Este último sentido de delet é agora confirmado por descobertas feitas no ugarítico e no 
fenício, onde dll pode significar tanto "porta" quanto "tabuinha". Também nas cartas de 
Laquis (em hebraico, século VI a.C.), carta n.° 4, linha 3, encontra-se a frase ktbty 7 hdlt, 
"escrevi na tabuinha". Pode-se também comparar com a palavra grega dei tos, "tábua de 
escrever". 

Nos tempos bíblicos as portas eram feitas de tiras ou pranchas de madeira unidas 
por tiras de metal, geralmente bronze ou ferro. Na realidade a porta era um conjunto que, 
além da porta propriamente dita, incluía: duas ombreiras (mrzüzâ), que são os lados 
verticais da porta; uma arquitrave (mashqôp), o lado horizontal superior da porta; e uma 
soleira (sap), o lado horizontal inferior da porta. Portas mais largas, como aquelas usadas 
na entrada de cidades ou em grandes prédios tinham uma terceira coluna vertical em que 
duas folhas de porta, cada uma presa no respectivo batente, se juntavam quando 
fechadas. Isso está implícito nas inúmeras vezes em que delet é usado no d uai na Bíblia. 
A porta, que geralmente abria para dentro, não possuía dobradiças como hoje. Um dos 
lados verticais da porta tinha uma vara vertical que girava apoiada em cavidades. A 
cavidade inferior era geralmente uma pedra lavrada. A cavidade superior consistia de 
uma estrutura de metal ou um buraco feito na arquitrave. 

Deve-se fazer distinção entre delet e outras paLavras de sentido semelhante. Com 
relação a shaar, "portão", delet. representa somente a parte móvel, enquanto sha.'ar denota 
a estrutura toda (Ne 3.1, 6, 13-15). Com relação a petah, "porta, entrada", petah é a 
entrada, o acesso, da casa. delet é um instrumento para fechar e abrir a entrada. Além 
disso, delet é usado somente em relação a uma casa construída. Desse modo, compare-se 
a palavra dita por Deus a Caim, "Eis que o pecado jaz à porta" (petah, Gn 4.7). "Apareceu 
o SENHOR a Abraão [...] à entrada (petah) da tenda" (Gn 18.1). 

Isso faz lembrar que Deus disse a seu povo, logo antes do êxodo do Egito, para passar 
sangue nas ombreiras (m'zúzà) e na arquitrave (mashqôp), mas não na porta em si (Êx 
12.7). O anjo da morte passaria longe daquelas casas onde essas providências tivessem 
sido tomadas. 
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433 (dãlal) 

Em Deuteronômio 6.4 e ss. e 11.20 existe uma referência ao costume antigo e ainda 
hoje vigente de pendurar a mezúzá na ombreira. No judaísmo contemporâneo a nfzüzâ 
refere-se não à ombreira em si, mas ao rolo de pergaminho que é preso à porta. Num dos 
lados do rolo encontram-se aquelas palavras de Deuteronômio. No verso do pergaminho 
existe a palavrashadday, que é nào apenas um dos nomes de Deus, "Todo-poderoso", mas 
também o acrônimo de shômêr dciltôt yisrã 'êl, "Guardião das portas de Israel". Quão 
apropriado então é Jesus dizer "Eu sou a porta das ovelhas" (Jo 10.7). 

V.P.H. 

(dallá). Veja o n.° 433b,c. 

432 (dálah) turvar (Ez 32.2). 

"^J (d.'li). Veja o n.° 431c. 
nt t71 (dãltyôt). Ve jaon. °431d. 

433 (dãlal) estar baixo, Jicar dependurado. 

Termos Derivados 

433a -r'7™ (dal) aquele de condição humilde. 

433b rr^ j (dallâ) fio da urdidura. 

433c (dallâ) o mais pobre, inferior. 

Esta raiz tem a conotação de humildade, quer como condição quer como objetivo. 
Ocorre 62 vezes. Usado metaforicamente, o verbo descreve um estado de privação que, 
devido à extrema penúria, expressa um clamor a Deus. Às vezes refere-ste ao 
debilitamento físico (Jz 6.6). O substantivo daltâ I descreve cabelo (Ct 7.5E6] > e linha que 
pende da urdidura (Is 38.12). Aparentemente dãlal é aplicado a mineiros suspensos por 
cordas (Jó 28.4 • e às pernas do coxo (Pv 26.7), que "pendem bambas". Também descreve 
cursos d'água que estão secos (Is 19.6). 

dal. Aquele de condição humilde. Esta raiz ocorre com maior freqüência na forma 
adjetiva. Ao contrário de 'âní, dal não enfatiza dor nem opressão; ao contrário de 'ebyôn, 
ela basicamente não enfatiza necessidade; e, ao contrário de rãsh, ela representa aqueles 
que têm necessidades mas não em nível absoluto. Podemos considerar dal como palavra 
que se refere a alguém das classes mais pobres de Israel (cf 2 Rs 24.14; 25.12). Em dal 
predomina a idéia de privação física (material). Compare também dallâ, que denota o 
oposto de gordo (Gn 41.19) e os mais pobres e de nível mais baixo em Israel, os quais os 
babilônios deixaram ficar (2 Rs 24.14). Gideão citou a fraqueza (dal) de seu clã quando 
questionou o chamado divino para que fosse libertar Israel (Jz 6.15, cf. 2 Sm 3.1). dal 
descreve a aparência de Amom enquanto ele estava obcecado por Tamar (2 Sm 13.4). 

dal denota a falta de bens materiais (Pv 10.15) e de poder social (Am 2.7). Tais 
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434 « f ? ! (dãlap) 

pessoas são contrastadas com os ricos {Êx 30.15; Rt 3.10) e os grandes (Lv 19.5). Des-
ordena sua proteção (Êx 23.3; Lv 14.21; Is 10.2) e promete-lhes justiça (Is 11.4). Só 
raramente dal é usado para designar pobreza espiritual (cf. Jr 5.4), e na maioria das 
vezes tais USOS são paralelos de 'ebyôn, necessitado (Is 14.30). 

L.J.C. 

434 p)1?? (dãlap) deixar cair, gotejar (Jó 16.20; Sl 119.28; Ec 10.18). 

Termo Derivado 

434a ^ (.delep) gotejamento (Pv 19.13; 27.15). 

435 p4?"! (dãlaq) perseguir incansavelmente (e.g., Gn 31.36; Ob 18). 

Termo Derivado 

435a DP1?-? (dalleqet) inflamação (Dt 28.22). 

rb~ Gdelet). Veja o n.° 43 le . 

436 E"jí (dãm) sangue. 

Esta importante palavra aparece 360 vezes no AT, grande número de vezes em 
Levítico (88 vezes) e em Ezcquiel (55 vezes), seguindo-se Êxodo (29 vezes), Deuteronômio 
(23 vezes) e Salmos (21 vezes). Pode-se dividir essas ocorrências em duas categorias 
gerais, na proporção aproximada de dois para um: 1) o derramamento de sangue mediante 
violência e destruição, geralmente resultando em morte, como ocorre na guerra ou num 
homicídio; 2) o derramamento de sangue, sempre com a ocorrência de morte, num 
sacrifício a Deus. 

Hoje em dia o debate teológico gira em torno do significado do que a palavra bíblica 
"sangue" simboliza num contexto de sacrifício. Em resumo, foram feitas duas sugestões. 
Uma é de que o sangue simboliza vida. O sangue da vítima é a vida que se foi com a 
morte. Desse modo, dizer que alguém é salvo pelo "sangue de Cristo" significa que somos 
salvos pela vida de Cristo ao participarmos de sua vida. Aqui dá-se muita ênfase a vários 
versículos do AT, todos dizendo substancialmente a mesma coisa: "'A vida da carne está 
no sangue" (Gn 9.4; Lv 17.11,14; Dt 12.23). 

A segunda interpretação, que é aceita neste artigo, enfatiza que no AT o sangue 
denota não a vida, mas a morte, ou, mais precisamente, a vida que é ofertada pela morte. 
Em face disso, deve-se assinalar que no AT não existe absolutamente nada que se 
assemelhe ã preocupação mórbida com as sinistras divindades do atém-túmulo, tais como 
as encontradas nos rituais cruentos dos vizinhos de Israel, onde a ênfase também estava 
no sangue como símbolo de morte. 

As crês passagens citadas acima não devem apresentar nenhum problema. Em vez 
de dizer que sangue é vida, elas simplesmente dizem que o sangue é a fonte de vida, o 
meio pelo qual a vida tem continuidade. Retirar o sangue é acabar com a vida. Por isso 
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437 HÇN (dâmâ) 

surge daí no AT uma tríplice proibição: 1) a santidade de vida; uma pessoa não pode 
derramar o sangue de outra. Em tais casos de homicídio é responsabilidade de um dos 
parentes agir como "remidor de sangue", gô'êl hã-adám ÍARA, IBB. ARC , "vingador de 
sangue"), em favor do falecido, matando o assassino (Nm 35.19; Dt 19.12). Em casos onde 
Deus é o vingador de sangue, o verbo empregado nunca é gã'al, mas nãqam — vingar 
(Dt 32.43) — ou dãrash — buscar, exigir (Gn 9.5). Relacionados com isso estã.o aqueles 
casos em que um indivíduo cometeu uma infração da lei moral que requer a pena de 
morte. A expressão utilizada na Bíblia para descrever tal pessoa é "o seu sangue cairá 
sobre ele" (Lv 20.9, 11-13, 16, 27) ou "o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça" (Js 2.19; 1 
Rs 2.37). 

2) O segundo principio que emerge da relação entre sangue e vida é que, antes que 
o sacrifício de um animal pudesse ser oferecido a Deus, todo o sangue deveria ser tirado 
do animal e derramado ou no altar, ou no chão, ou em outro lugar (Lv 1.5; 4.6; Dt 12.24; 
Êx 12.7). 

3) Comer sangue é proibido (Lv 3.17; 17.10-13; 1 Sm 14.31-35; Ez 33.25). A razão é 
bastante simples. Fazia-se expiação pelos pecados mediante o sacrifício da vida de 
animais em substituição à vida da própria pessoa; e o derramamento de sangue era o 
elemento mais importante na expiação do pecado. Daí a proibição de ingerir sangue. Ele 
era sagrado demais para o homem comum manipular. 

Não resta dúvida de que teologicamente o ensino básico do AT sobre o sangue é de 
seu papel no perdão dos pecados. Deus promete expiaçào do pecadoe purificação mediante 
o sangue de um substituto inocente. Quão lógico será então para o NT levar este conceito 
a seu pleno cumprimento e desdobramento. wSomos reconciliados com Deus mediante a 
morte de seu Filho, e seremos salvos por sua vida (Hm 5.10). 

Bibliografia; DEWAR, L., The biblical use of the term "blood", .JTSy 4:204-208. — 
KOCH, M., Der Spruch "Sein Blut bleibe auf seinem Haupt" und die israelitische 
Auffassung vom vergossenen Blut, VT, 12:396-416. — McCARTHY, D., The symbolism of 
blood and sacrifice. JBL, 88:166-76. — , Further notes on the symbolism of blood and 
sacrifice, JBL, 92 205-10. — MORRIS, L., The biblical use of the term "blood", JTS, 3:216-27. 

, JTS, 6:77-82. — REVENTLOW, H., Sein Blut komme über sein Haupt. V7\ 10:311-
27. — RlCHARDSON, T\VB, p. 33. — STEINMULLER, J., Sacrificial blood in the Bible, Bib, 
40:556-67. — STIR-BS, A., The meaning of the ivord 'blood ' in Scripture. 3. ed., Londres, 
Tyndale, 1962. — WOOD, Rryant, G., "In the blood is life" —A commo/I belief in ancient 
times, Bible and spade, 2:105-14. — TPNT, v. 1, p. 172-77. — THAT. v. 1, p. 448-50. 

V.P.H. 

437 (dãmà I, parecer, assemelhar. 

Termos Derivados 

437a t:V,r2-7 idrnüt) semelhança. 

437b " C l (dimyõn) semelhança. 

Este verbo aparece 30 vezes no hebraico bíblico e duas vezes no aramaico bíblico (Dn 
3.25; 7-5). No grau Qal o verbo é empregado a maioria das vezes por pessoas e referindo-
se a pessoas, quer na forma de declaração direta (SI 144.4; 102.617]; Is 1.9), quer na forma 
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437 HO? {dàmâ) 

de pergunta retórica (Ez 31.2. 18; cf. v. 8, com relação ao Faraó egípcio). Uma pergunta 
semelhantemente estruturada encontra-se em Isaías 46.5, onde Deus expressa sua própria 
incomparabilidade. O verbo também é ideal para o autor de Cantares, onde os amantes 
procuram, cada um, figuras de linguagem apropriadas para descrever a profundidade do 
amor que têm um pelo outro: 2.9, 17; 7.8; 8.14; 1.9 (piei). 

No grau piei o verbo assume o significado de "comparar, imaginar, pensar, 
pretender". São aqui de especial interesse aquelas referências nos capítulos filiais de 
Isaías, onde o Senhor diz a seu próprio respeito que não existe nada nem ninguém a quem 
ele possa ser comparado (Is 40.18,25; 46.5; cf. Sl 50.21, onde Deus repreende o povo por 
tentar fazê-lo à imagem do homem). O corolário deste tema em Isaías seria algo mais ou 
menos assim: "Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há salvador" {Is 43.1.1). A questão 
básica desses versículos não é que Deus está dizendo que ninguém se compara a ele em 
aparência ou ser, mas que ninguém se Lhe compara em ministério e função. 

cTmüt. Semelhança. Embora este substantivo seja usado apenas 26 vezes no AT, é uma 
palavra bastante importante. Ela aparece na seção teofânica de Ezequiel (1.5, 10, 13. 16, 
'22, 26, 28; 10.1, 10, 21, 22), e com bastante freqüência justaposta a kemarê, "como a 
aparência de". Ezequiel toma todo cuidado para jamais dizer que viu a Deus, 'êlõhim 
(ao contrário do que fez Isaías em sua profecia (6.1), onde o objeto ou conteúdo da visão 
é 'ãdõnãy), mas apenas que ele viu a semelhança de Deus ou a semelhança do séquito 
que está em volta de Deus. Em tal prática ele se compara a Daniel (Dn 10.16) e a João 
no livro de Apocalipse (Ap 1.13), e talvez a Hebreus 7.3 (a apresentação de 
Melquisedeque). Todas essas passagens em Ezequiel referem-se a semelhanças visuais, 
mas Isaías 13.4 mostra que demãt também pode ser empregado para designar 
semelhanças sonoras e semelhanças estruturais, no sentido de ser um padrão ou modelo 
(2 Rs 16.10, onde a palavra é paralela a tabnit). 

Assinalamos, por fim, duas passagens importantes em que se afirma que o homem 
foi criado "à [imagem e] semelhança de Deus" (Gn 1.26; 5.1) e urna passagem onde se diz 
que Adão gerou um filho, Sete, "à sua semelhança" (Gn 5.3). 

O nosso objetivo aqui não é examinar a doutrina da imago Dei em si. É enorme o 
número de estudos a respeito. Procuraremos verificar especificamente a relação, em 
Gênesis, entre tselem ("imagem", q.u.) e d'müt ("semelhança"). Em nenhuma outra 
passagem do AT esses dois substantivos são paralelos ou relacionados um com o outro. As 
seguintes sugestões foram feitas: 1) A teologia católica romana tem sustentado que 
"imagem" refere-se à semelhança estrutural do homem com Deus, uma imagem natural, 
que sobreviveu à queda, e "semelhança" indica a imagem moral do homem, com a qual 
ele é sobrenaturalmente dotado, e é essa semelhança que foi destruída na queda. 2) Das 
duas palavras, a mais importante é "imagem", mas para evitar a implicação de que o 
homem é uma cópia precisa dc Deus, ainda que em miniatura, o termo menos específico 
e mais abstrato demât. foi acrescentado. Dessa maneira dfmüt define e limita o significado 
de tselem (Humbert, Barr). 3) Não se deve procurar estabelecer nenhuma distinção entre 
essas duas palavras. Elas são totalmente intercambiáveis. Em Gênesis 1.26, que descreve 
a resolução d ivina de criar, ambas as palavras são usadas. Mas no versículo 27, o ato real 
de criação, apenas stelem aparece, e não dfmut. As duas palavras estão tão mescladas 
entre si que nada se perde no significado com a omissão de dcrnât. Mencione-se também 
que a I-XX traduz dfmút: cm Gênesis 5.1, não com a usual homoiosis, mas com èikon, o 
equivalente grego do hebraico tsele?7i (Schmidt). 4) Não é tselem que é definida e limitada 
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438 tnçn (dãrnâ) 

por cfmüt, mas o contrário. Aqui há duas coisas importantes: a) a semelhança entre drmut 
e a palavra hebraica para "sangue", dâtn; b) na tradição mesopotãmica os deuses de fato 
criaram o homem a partir do sangue divino. Ao afirmar que stelem especifica a 
semelhança divina referida por dfmut, a saber, a aparência corpórea do homem, e não tem 
nenhuma ligação com o sangue que corre em suas veias, Gênesis representa, então, uma 
rejeição consciente do ensino pagão e entra em polêmica contra tal idéia (Miller). 5 ) 0 
vocábulo "semelhança", ao invés de limitar a palavra "imagem", na verdade desenvolve 
esta última e especifica seu sentido. 0 homem não é apenas uma imagem, mas uma 
imagem de semelhança. Ele não é apenas representativo, mas representação. O homem 
e o representante visível, corpóreo, do Deus invisível, incorpóreo. d'müt assegura que o 
homem é um representante adequado e fiel de Deus na terra (Clines). 

Bibliografia: A U S S E L I N , David Tobin, The notion of dominion in Genesis 1-3, CRQ, 
16:277-94. — B A R P , J. , The image ofGod in the book of Genesis - a study o f termi nology, 
jBJfíL, 51:11-126. — C L I N E S , D. J. A., The image o fGod in man, Tyndale Bulletin, 19:53-
103. — IIU.MBF.RT, P . , Études sur le récit du paradis et de la chute dans la Genèse, 
Neuchâtel, Sécretariate de TUniversité, 1940. — JENN1, E., TH AT, p. 451-56. — 
I . A B U S C H A G N E , C . J., The incomparability ofYahweh in the O.T., Leiden, Brill, 1966. -
M I L L E R , J. M., In the "Image" and "likeness" o fGod", -JBLr 91:289-304. — P I P E R , J., The 
image o f G o d : an approach from biblical and systematic theology, St adia Bíblica et 
Theologica, 1:15-32 (defendendo a interpretação ontológica, substancialista, da doutrina 
da "imagem de Deus"). — S C H M I D T , W. II,. Die Schópfungsgeschichte der Priesterschrifí. 
Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1964. — W Y N K O O P , M. B., A Theology oflove, 
Beacon Hill Press, 1972, esp. caps. 6 e 7 (criticando a interpretação ontológica da doutrina 
da "imagem de Deus"). — B U S W E L L , J . O . , A systematic theology, 1:232-42. — 
R I C H A R D S O N , TWB, p . 2 2 6 . 

V . P . M . 

438 "ITíG"! (dãrnâ) TI, cessar, cortar fora, destruir, perecer. 

Termo Derivado 

438a ""O"! idémí) descanso, silêncio. 

A raiz em exame é usada quase exclusivamente em livros ou contextos proféticos. 
Desse modo, o verbo é achado em textos de gênero não-profético apenas em 2 Samuel 21.5 
e Salmos 49.12, 20(13, 311. O verbo significa concluir, mas sempre é um fim violento: 
Isaías 15.1; Jeremias 47.5; Oséias 4.5, 6; 10.15. 

Entretanto, num contexto diferente esse verbo é usado por Jeremias em seu anseio 
de que as lágrimas que derramou por causa de seu povo não "cessem" (Jr 14.17; cf. Lm 
3.49). Isaías também utiliza o verbo (no perfeito do nifal) na conhecida expressão "Ai de 
mim! Estou perdido!" (6.5). 

dãmâ é usado 17 vezes no AT, sendo 12 no nifal. 

dõmí . Descanso, silêncio, ocorre quatro vezes: Isaías 62.6, 7; Salmos 83.11*2]; Isaías 
38.10. Esta última referência representa algum problema de tradução, conforme se 
evidencia nas opções "tranqüilidade" ( IBB, ARC) , "metade" ( T B ) e "pleno vigor" ( ARA ) , e na 
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439 COT (dámam) 

falta de unidade entre as antigas versões. Pode ser que aqui a origem de dõmi não seja 
dãrnâ II, mas sim dâmam II, "estar de luto, prantear"; nesse caso a tradução seria: "Na 
minha tristeza eu disse". 

Bibliografia: Acerca do uso de dõrní em Is 38.10, cf DAHOOD, M., Textual problems 
in Isaiah, CBQ, 22:400-409, esp. p. 401. Sobre a relação entre as raízes 
dumidãmâ/dãmarn, todas com o sentido básico de "cessar, estar calado", cf. DRIVER, G. 
R., A confused hebrew root (Dn, ncn, cs"?), In: Sepker N.H. Tur-Sinai, Publicationes 
Societatis Invest. Script, v. 8, 1960. 

V.P.H. 

(dumrnâ). Veja o n.° 439b. 

n ^ - (demüt) Veja o n.° 437a. 

(dõmi). Veja o n.° 438a. 

(idimyón). Veja o n.° 437b. 

439 (dãmarn) I, estar calado, imóvel; esperar. 

Termos Derivados 

439a nran (demãmâ) cochichar (1 Rs 19.12; Jó 4.16; SI 107.29). 

439b "Q l idummâ) aquele que é silenciado, destruído (Ez 27.32, somente). 

dãmarn é cognato do ugaritico dtnrri, "estar calado". Ocorre 29 vezes no qal e cinco 
no nifal. E encontrado basicamente em poesia. 

dãmarn é freqüentemente encontrado num contexto de catástrofe e luto. Arão e 
Ezequiel tiveram de se manter em silêncio apesar da morte de seus entes queridos (Lv 
10.3; Ez 24.17). Os anciões de Judá assentaram-se calados tendo pó sobre as cabeças (Lm 
2.10). Às vezes, no entanto, a idéia de pressão emocional está ausente, como em Jó 29.21. 

O julgamento das nações faz com que o sentido se aproxime do de "destruir". As 
cidades de Moabe (Jr 48.2) e a ilha-fortaleza de Tiro (Ez 27.32) são silenciadas, e aos 
homens de guerra é imposto o silêncio da morte. Jeremias aplica a idéia às tropas de 
Damasco (49.26) e da Babilônia (50.30; cf. Is 23.2). O único uso do verbo no hifil refere-se 
ao Senhor condenando Israel (Jr 8.14). Os ímpios (1 Sm 2.9; SI 31.17(18]) e os egípcios no 
mar Vemelho (Èx 15.16) também são silenciados com a morte. 

Em 1 Samuel 14.9 aparece a conotação de "esperar" ou "estar imóvel". Parece que 
esse é o sentido quando Josué pede ao Senhor que fizesse o sol "deter-se" e a lua "parar" 
para que ele pudesse perseguir os amorreus (Js 10.12, 13). Aqueles intérpretes que 
explicam o milagre em termos de silenciamento do calor do sol se vêem em dificuldades, 
especialmente em vista do paralelismo com a lua. 

Em algumas oportunidades nos Salmos este verbo é usado para indicar o estar 
imóvel perante o Senhor meditando tranqüilamente (4.4[5]; 131.2). Devemos descansar 
no Senhor e -esperar pacientemente por ele (SI 37.7). No entanto, o livramento dos 
problemas fez o salmista terminar com o seu silêncio e cantar louvores ao Senhor (SI 
30.12[13]). 
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443 p í f o f c k m m ê g e ç ) 

i.domam) II, chorar em alta voz fls 23,2), 

ídmn.) Aceita como raiz dc: 

441a j f ^ {dõmen) estvrco {e.g., Jr 8,2, SI 83.111 
441b MJC^Q {madTtén&y&trumeira (Js 25.10, somente). 

442 SDl idãma'} chorar í Jr 13.17, somente) 

Termos Derivados 

442a DÇH (demal suco (Êx 22i2S[291, somente), 

442b t n ^ ( 3 i l ú g r i m t t $ (e.g.. Si 80.% Eç 4. li. 

dim<â. Lágrimas. Palavra que ocorre 23 vezes, a maioria delas em textos poéticos em 
Jeremias e Salmos e é cognata do ugaritico dm't e do acadiano dimtu. É um substantivo 
coletivo, mas o plural, d W ô í , é encontrado em Salmos SG.516J e Lamentações 2 11 

A palavra " l á g r i m ^ geralmente ocorre num contexto de pranto e lamento Jeremias 
chorou profusamente devido à queda de Judá (Jr 14.17) e ao conseqüente cativeiro (13 17) 
bcus olhos tornaram-se uma "fonte de lágrimas" <Jr 9.1[8_23}> e um -ribeiro" Lm 2 18) 
enquanto ele chorava pelos seus compatriotas mortos. Isaías enchairou a terra de Moabe 
com lagrimas enquanto chorava por causa do julgamento daquele povo (16 9) mas 
Lzequiel nao teve hcença de chorar mesmo quando sua esposa m jrreu 14 16 O = almi^ta 
chorou Por causa de seus inimigos (6.6(71; 56.8 [9]), mas regozijou-se quando Deus o livrou 
tia morte (116.8), 

Em algumas oportunidades as iágrimas estão associada- tom a oração SI 39 121131 
Lm 2.18). Deus respondeu à oração que, em lágrimas. Ezcquias lhe fez e o sarou de uma 
doença fatal (2 Rs 20.5 = Is 38.5). Em Jeremias 31.36 a promessa de Israel voltar do 
cativeiro acaba com as lágrimas do povo [cf. SI 126.5), e Isaías olha com expectativa para 
aquele dia bendito quando Deus "enxugará [...] as lágrimas de todos os rostos" 125.8) 

Em duas oportunidades as lágrimas sã o epnsíderadas comid 1 e heiuda S M 2 3ÍH 
8Ü.5Í6J), e o conceito de medir a quantidade de lágrimas (80.5> também é encontrado no 
ugaritioo: Suas lagrimas caem como si cios no chão" (KereL 1:28} 

n.w. 

443 p?íi3~ ídummeseq) Damasco. 

Em A"mÒS 312 ° ^ ^ hebrako traz ^mesheq, que as antigas versões trad uziram por 
"Damasco", mas os comentaristas modernos geralmente traduzem por pedaço, parte 
canto, etiÈ. Em Crônicas e em aramaico, Damasco é escrita clarmeseq. Em cgkjeio 0 nome 
é tynishqw e em acadiano diàtoshqi. 

Damasco, cidade muito antiga, è citada na Bíblia desde a época de Abraão, que 
diante de um grupo atacante vindo da Mescpotãmia, perscguiu-o até Hobá perto de 
Damasco, onde liberteu a Ló (Gn 14.15). O mordomo de Abraão era Eliezer de Damasco 
(Gn 15,2). 
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444 (dng) 

A cidade estava situada num oásis a a planície a leste do monte Hetroom, sendo 
banhada pelos rios Abana e Fartar, 

Damasco so volta a ^ermencionada nu AT quando Davi amplia sen reino para o norte 
e conquista a Síria e os sírios dc Damasco (2 Sm 6; 1 Cr 18.5, 6). A partir dos dias 
de Davi a té quando Damasco foi conquistada peíós assírios, a tens fio entre a Síria (ã qual 
freqüentemente a Bíblia se refere pelo nome de sua capital, Damasco) e Israel resulta em 
guerras esporádicas em qíie-a vitoria às vezes os tá de um lado e às vezes do outro. 

Rezom, líder entre os sírios de Zobá, fugiu para Damasco junto com seus seguidores, 
tornou-se rei c constituiu uin problema para Salomão durante o reinado deste (1 Rs 
11.24). Mais tardo, porém. Acabe tem suficiente domínio daquela rçgião para estabelecer 
um tratado que lhe deu controle sobro certas áreas de Damasco (1 Rs 20.34}. Por essa 
época Naaraây comandante do exército da Síria, é curado por Eliseu í2 R* 5.J2 e ss.), 

Seguindo instruções do Senhor (1 Rs 19.15}, Eliseu vai a Damasco e informa Hazael 
que o rei Ben-Hadade morrerá e que ele, Hazael, se tornara o rei e atacará Israel com 
violência (2 Rs 8.7 e ss,), 

Mais tarde Jeroboão II retoma o controle de Damasco (2 Rs 14.28). 
Quando Acaz se torna rei de Judá, Síria e Israel se unem para ir ã guerra contra 

Judá. Isso dá ensejo à famosa profecia de Isaías acerca de uma virgem qtie conceberá um 
filho, cujo nome será Emanuel e que será sinal do que o Senhor estará com Judá e de que 
a aliança entre Israel e Síria será destruída peJa Assíria. Acaz, nü entanto, não uceita o 
sinal e manda a prata e o ouro do templo em Jerusalém c os tesouros de seu palácio (cf. 
2 Cr 16.2; 24.2-3) para Tiglate-Pileset da Assíria, o qual conquistou então Damasco e levou 
seus moradores cativos para Quir (2 Rs 16 8, 9). Numa visita a Ti^late Püeser em 
Damasco, Acaz sentiu-se atraído por um altar e erigiu um semelhante no templo de 
Jerusalém e sacrificou aos deuses de Damasco (2 Cr 28.23), 

Isaías profetizou que Jerusalém seria destruída tal tomo Damasco {7.8; 8 4- 10 9 
17.1-3). 

Amos também profetizou contra Damasco (1.3, S) e anunciou que Israel iria a um 
cativeiro além de Damasco (5.27). 

Nos últimos anos do reino de Judá, Jeremias profetiza que o juízo cairá sobre 
Damasco (49.23, 24; 27). 

Nas últimas referências no AT, Ezequiel e Zacarias mencionam Damasco ao descrever 
as fronteiras do país após a volta do cativeiro (Ez 47.16, 17, 18: 48.1; Zc 9.1), Ezequiel. 
na sua descrição da glória de Tiro, também menciona Damasco como comerciante {27.18 J, 
e na descrição da noiva, no Cântico dos Cânticos, se diz: ''O teu nariz [éj como a torro do 
Líbano, que olha para Damasco" (7.4). 

Bibliografia: líEiDEK, J.T pSJ&l in Am 3 12, JBL, 67:245-3. — ÜTíGER, Merrill F.. 
Some comments on the text of Gênesis 15.2, 3t JBL, 72:49-50. 

E.S.K. 

444 (dng). Aceita como raia; de: 
444a Ulònag) cera (eg., Mq 1.1; Sl 22.1 H). 

I H i êa ) \ eja o n.T S48a. 

~JJ~ [de à . Veja o n/ 848b. 
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448 p p l (dãqaq) 

445 (dã'ak) apagar, ser apagado e.g., Is 43.17; Pv 20.20). 

(daat). Veja o n.° 848c. 

446 (dph). Aceita como raiz de: 

446a (dõpi) defeito, mácula, falha 31 50.20, somente). 

447 p D | (dãpaq) bater à porta, forçar (Gn : : 13; Ct 5.2; Jz 19.22). 

448 p p " (dãqaq) esmagar, moer, despedaçar 

Termos De ri v a f : s 

448a fp"j {daq) fino, delgado, magr' 
448b p~ (tíõq) véu, cortina. Ocorre • ameste em Isaias 4C 22. onde os céus são 

comparados a um tênue véu. 

dãqaq ocorre a maioria das vezes n o q a l e n o lõfiL É empregado tanto literal quanto 
figuradamente (compare com dk\ dkh). Três vezes é asado junto com o verbo que 
descreve a ação de trilhar ou debulhar l i -1 V : 4.13 

O verbo e o adjetivo daq referem-se cada um unia vez a comida. Em Isaías 28.28 
existe uma descrição da moagem de- grãos para. f izer pão. Em Êxodo 16.14 o maná é 
descrito como uma coisa "fina e semelhante a escamas3*, rendo a aparência de geada. Duas 
passagens referem-se ao incenso aròmáüc- usado pelos sacerdotes. Uma mistura especial 
de especiarias e incenso puro era mm da até virar pó e colocada em frente do "testemunho" 
(Ex 30.36). No Dia da Expiação. Arão devia levar ao santo dos santos brasas e dois 
punhados de incenso bem moídc Lv 16 12 

O adjetivo ocorre seis vezes em Gênesis 41, texto que relata o sonho de Faraó 
interpretado por José. Faraó fie3a perplexo com as sete vacas feias e magras (v. 3, 4) e 
com as sete espigas delgadas "mirradas", ARA, 1 6, 7, 23, 24), ressecadas pelo vento 
oriental. A aparência física também é a questão central de Levítico 21.10, onde anões são 
desqualificados para o sacerdócio (cf Lv 13,30). 

Várias passagens falam de triturar ídolos e imagens até virarem pó. A mais famosa 
é o incidente do bezerro de ouro, em que um Moisés irado pôs o pó na água e fez o povo 
bebê-la (Ex 32.20; Dt 9.21 Esse tornou-se o modelo para o rei Asa de Judá, que derrubou 
um poste dedicado a Aserã. esmigalhou-o e queimou-o no vale de Cedrom (2 Cr 15.16). 
Josias agiu de modo igual, esmigalhando postes dedicados a Aserá em Jerusalém (2 Rs 
23.6) e Betei (2 Rs 23.15). Em todo o país ele fez o mesmo com os altares e imagens 
pagãos, espalhando o pó sobre as sepulturas dos adeptos desses deuses (2 Cr 34.4, 7). 

Metaforicamente as Escrituras falam de calcar os inimigos, moendo-os até se 
tornarem pó fino. Com a ajuda do Senhor, Israel será capaz, na guerra, de esmagar 
muitas nações (Is 29.5; 40.15; Mq 4.13), da mesma maneira que Davi foi capaz de sujeitar 
seus inimigos (2 Sm 22.43). Isaías ressalta a insignificância das nações, quando 
comparadas com um Deus todo-poderoso, chamando-as de "grão de pó na balança" (40.15). 
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449 " Ipl (.dãqar) 

daq. Fino, delgado, magro. Ocorre na maioria das vezes no Pentateuco (11 dentre 14 
usos) e, tal qual o verbo, por vezes tem um sentido negativo. Pode ser aplicado a pessoas, 
animais e coisas. 

Em 1 Reis 19.12 daq refere-se ao "cicio tranqüilo e suave" com que Deus falou a Elias 
depois de o profeta ter fugido para o Monte Sinai. 

H.W. 

449 (dãqar) traspassar, perfurar, atravessar de um golpe. 

Termo Derivado 

449a r n p l ü (madqãrâ) perfuração, estocada (de arma branca) (Pv 
12.18, somente). 

dãqar é usado seis vezes no qal, uma no nifal e três no pual, sendo que no pual todas 
as três ocorrências são formas particípiais nos escritos de Jeremias (37.10; 51.4; Lm 4.9). 
Normalmente o traspassar resulta em morte. Mas em Jeremias 37.10 o termo designa 
homens que estão seriamente feridos. A arma associada com dãqar é geralmente a 
espada, embora a lança seja o instrumento em Números 25.8. 

Várias vezes dãqar refere-se a uma morte vergonhosa. Em seu único uso no 
Pentateuco, o termo é usado para designar o golpe infligido pelo sacerdote Finéias e que 
matou um homem israelita e uma mulher midianita (Nm 25.8). Foi essa ação drástica que 
interrompeu a praga que atingia os israelitas e era resultado de idolatria e imoralidade 
relacionadas com a adoração de Baal de Peor. Em dois casos, governantes israelitas 
pediram a seus servos que os traspassassem para evitar que morressem vergonho-
samente. Abimeleque queria evitar que dissessem que uma mulher o matara (Jz 9.54), 
e Saul teve medo de sofrer nas mãos dos filisteus (1 Sm 31.4 = 1 Cr 10.4). Com referência 
a este último episódio, a alegada contradição com o registrado em 2 Samuel 1.9 explica-se 
com o fato de que o amalequita provavelmente distorceu a história a fim de receber o 
crédito da morte de Saul e obter recompensa. Ele conseguiu mais do que queria! 

A palavra aparece duas vezes em Zacarias, uma vez mais com a conotação de 
vergonha. Em 12.10 refere-se à nação de Israel que finalmente, por ocasião da segunda 
vinda de Cristo, volta-se para aquele "a quem traspassaram". O capítulo seguinte prediz 
que naquele dia nenhum falso profeta conseguirá viver, pois seus próprios pais traspassá-
lo-ão (13.3). 

Quatro vezes dãqar é usado com referência aos exércitos da Babilônia. As forças 
caldéias serão bem-sucedidas contra Judá (Jr 37.10; Lm 4.9), mas elas também cairão 
perante os exércitos invasores dos medos e persas (Is 13.15; Jr 51.4). 

H.W. 

— i dõr), -n (dar). Veja os n.os 418b, 454a. 

450 £ dr" Aceita como raiz de: 
450a Cdêrãon aversão, repulsa (Is 66.24; Dn 12.2). 
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452 m (drg) 

]iini (dêrã 'ôn). Veja o n.° 450a. 

451 211 (drb). Aceita como raiz de: 
451a (dorbãn) aguilhão (1 Sm 13.21, somente). 

451b í"Ip~n (dorbõnâ) aguilhão (Ec 12.11. somente). 

jim (dorbãn). Veja o n.° 451a. 

452 m (drg). Aceita como raiz de: 
452a i l TY jQ (madrêgâ) lugar íngi-eme. despenhadeiro Ct 2.14; Ez 38.20). 

TTTíl (dardar). Veja o n.° 454e. 

CTH (dãrôm). Veja o n.° 454d. 

nin^ (dcrôr). I, II, Veja o n. 454b,c. 

452.1 (daryãwesh) Dario. 

Dario foi o nome de três reis da Pérsia mencionados no AT e de Dario. o Medo, 
mencionado em Daniel 5.30; cap. 6; e 11.1, cuja identidade é objeto de disputa. 

Dario I, o Grande, filho de Histaspes, reinou de 521 a 486 a.C. Durante seu reinado 
o segundo templo foi concluído (516 a.C.). A obra no templo começou sob Ciro. : Grande 
(559-530), por volta de 539 a.C. A obra foi interrompida pelos opositores e também parou 
durante o reinado de Cambises (532-530). Dario era um governante que não era filho de 
Cambises, e a obra reiniciou instada por Ageu e Zacarias e sob a liderança do governador 
Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Foi completada em 516, sob o apoio de Dario, que 
reinou de 521 a 486. Este é o Dario mencionado em Esdras 4.5, 24 e em Ageu e Zacarias. 
Depois dos reinados de Xerxes (Assuero de Ester, 486-465) e de Artaxerxes I 464-424), 
da época de Esdras e Neemias, veio Dario II (Ochus, 424-404 . Este foi o Dario de 
Neemias 12.22. Em Neemias 12 encontra-se uma genealogia de levitas que descendem de 
Jesua, que havia retornado do cativeiro: Joiaquim, Eliasibe. Joiada. Jônatas. Jadua. Estes 
homens cobrem o período de 539 a 404 a.C., uma situação nada improvável. Não há 
nenhuma necessidade de identificar este Dario de Neemias 12 com o rei Dario III, 
Codomano (335-331 a.C.). Josefo chega a dizer que Jadua foi sumo sacerdote nos dias de 
Dario III. Mas pode ter havido dois Jaduas, da mesma forma como sabemos que houve 
dois Sambalates (WONDER, A. W., Sanballat, WBE, v. 2, p. 1 517). Ou Josefo, que foi um 
autor que viveu muito depois, pode ter confundido os reis Dario II e Dario III. 

Dario, o Medo (de Daniel 5.30; cap. 6; 11.1). continua sendo um problema de 
identificação. Daniel diz que ele tomou o reino da Babilônia após a queda de Belsazar, 
mas a história diz que Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia. Muitos acham que no livro 
de Daniel há o engano de confundir Ciro, o Grande, com Dario, o Grande. Seria um 
engano grosseiro para um livro que, em outros detalhes, é tão preciso. Existem duas 
soluções propostas. J. C. Whitcomb, em seu livro Darias the Mede (Eerdmans, 1963), 
sustenta com grande número de detalhes que a descrição desse Dario cai bem em Gubaru, 
um sub-rei da Babilônia, durante o reinado de Ciro. D. J. Wiseman sugere, com base 
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numa placa daquele período, na qual há referência (evidentemente) a Ciro como rei dos 
medos, que Dario, o Medo, era apenas um segundo nome que Ciro usava para seus 
súditos medos. Não existe nada de improvável nisso, mas são necessários mais dados para 
chegar-se a uma conclusão. Veja WlSEMAN D. J., et al., Notes on some problems in the 
book of Daniel, 1965, p. 9-16. 

R.L.H. 

453 {dãrak) pisar, curvar; conduzir (hi f i l ) . 

Termos Derivados 

453a (derek) caminho, estrada. 
453b "^THQ {midrãk) lugar para pisar. (Dt 2.5). 

453c t|ip3~ll (darkemôn) unidade de medida, talvez dracma. 

Verbo basicamente usado no qal, embora também ocorram alguns exemplos no hifil. 
Normalmente aparece em textos poéticos, freqüentemente nos livros proféticos e nos 
salmos. Deus é muitas vezes o sujeito desse verbo, especialmente quando usado em 
sentido metafórico. 

O conceito básico por trás de dãrak relaciona-se com pôr os pés em território ou em 
objetos, às vezes com o sentido de calcá-los. Em Deuteronômio e Josué usa-se o verbo para 
indicar a tomada de posse da terra prometida. Israel receberá como herança toda a terra 
em que pisar a sola de seus pés (Dt 1.36; 11.24; Js 1.3; 14.9). Numa ocasião é o exército 
assírio que invade Israel e pisoteia suas fortalezas (Mq 5.5[4]). Esse conceito de "marchar" 
é provavelmente visto também em Juizes 5.21. Salmos 91.13 refere-se a pisar ou calcar 
o leão e a serpente. 

Uma expressão idiomática comum é "pisar sobre os altos da terra" (Dt 33.29; cf. Hc 
3.15), indicando controle sobre o inimigo, ou, quando aplicada a Deus, sua soberania como 
Criador dos céus e da terra (Am 4.13; cf. Jó 9.8). Em Miquéias 1.3 Deus desce dos céus 
para julgar seu povo pecaminoso. Alguns intérpretes acham que nessas passagens os 
"altos" referem-se aos cumes dos montes, quando o Senhor passar pela face da terra. 

Outra expressão idiomática padrão é "pisar" ou "curvar" o arco (dãrak qeshet), ou 
seja, alguém pisa no arco a fim de arqueá-lo e pôr-llie a corda. Um exército que está 
equipado e pronto para o combate tem espadas desembainhadas, flechas afiadas e arcos 
arqueados (Is 5.28; 21.15). A Babilônia é o alvo dos arqueiros por causa da sua 
pecaminosidade (Jr 50.14), e em Zacarias 9.13 o Senhor arqueia Judá como o seu arco a 
fim de atacar a Grécia. No entanto, por causa do pecado de Israel, o Senhor arqueou seu 
arco contra o seu povo (Lm 2.4), e até mesmo Jeremias se sentiu como se ele mesmo fosse 
o alvo mirado por Deus. (Lm 3.12). 

O justo e o aflito por vezes descobrem que os ímpios preparam seus arcos e apontarr. 
para e~e= Sl 11 2: 37.14). As vezes o arco dos ímpios é comparado à sua língua (Jr 9.3[2" . 
que atiram "palavras amargas" como flechas contra os piedosos (Sl 64.3[4]; cf. Sl 58.7[8] . 

Oito vezes nos livros proféticos faz-se referência a "pisar uvas" ou "pisar o lagar", pois 
o método norma! te cbter suco de uva era pisando-a descalço. As vezes pisar a uva e 
associado com júbilo e aiegria, na antecipação de beber do fruto da videira (Am 9.13, Jz 
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9.27 . Gritos de alegria acompanhavam o pisar a uva (Is 16.10; Jr 48.33). Aparentemente 
às vezes as azeitonas eram espremidas de modo semelhante (Mq 6.15; Jó 24.11). Num 
maior número de vezes os profetas relacionaram o esmagar a uva com o juízo, e, neste 
simbolismo, o suco de uva representa o sangue daqueles que estão sendo pisoteados (Is 
63.2, 3; Lm 1.15). O grito daqueles que pisam a uva torna-se um grito de guerra contra 
o inimigo (Jr 25.30). 

Quando o verbo ocorre no grau hifil, ele invariavelmente refere-se a Deus na sua 
ação de conduzir os justos por veredas retas. Isso pode significar a estrada que vem do 
deserto ou da Babilônia (SI 107.7; Is 42.16; cf. Is 11.15) ou, mais comumente, o caminho 
metafórico de retidão ou verdade (Pv 4.11, SI 25.5, 9). O melhor caminho é seguir os 
mandamentos de Deus (SI 119.35). 

derek. Caminho, estrada, jornada, maneira, trabalho. Relacionada com o verbo 
dãrak, "pisar, pisotear", esta palavra refere-se primeiramente ao caminho gasto, batido, 
de tanto andar-se nele. Gênesis 3.24 menciona "o caminho da árvore da vida", bloqueado 
depois da queda do homem. Hagar estava na estrada de Sur quando um anjo a encontrou 
(Gn 16.7). A frase também poderia ser traduzida por "a caminho de Sur" (cf. Gn 38.21; 
Ex 4.24). As vezes derek pode indicar uma estrada importante, tal como a estrada real 
Cderek hammelek), que cortava a Transjordânia de norte a sul (Nm 20.17; 21.22). O 
"caminho do mar" (Is 9.1[8.23]), que veio posteriormente a ser conhecido como Via Maris, 
estendia-se de Gaza a Damasco. Êxodo 13.17 menciona a estrada litorânea que saía do 
Egito e penetrava na Filístia. 

derek também pode significar "jornada", geralmente uma de vários dias de duração. 
José preparou suprimentos para a jornada de seu pai para o Egito (Gn 45.23), e os 
gibeonitas enganaram Josué afirmando que tinham chegado de "mui longo caminho" (Js 
9.13; BJ, "jornada"). Elias ridicularizou os profetas ao sugerir que os seus deuses talvez 
estivessem "de viagem" (1 Rs 18.27). Em Gênesis 24.21 o servo de Abraão agradece a 
Deus o tornar bem-sucedida a sua viagem (ou "missão") à Mesopotâmia. 

Mais numerosos são os usos metafóricos de derek. A palavra com freqüência refere-se 
às ações e ao comportamento do homem, o qual segue ou o caminho dos justos, ou o 
caminho dos ímpios (SI 1 .6). O caminho dos justos está intimamente ligado ao "caminho 
do Senhor". Os pais devem ordenar a seus filhos que "guardem o caminho do SENHOR" (Gn 
18.19; cf. Pv 22.6), que se encontra nos estatutos e mandamentos da lei de Deus (1 Rs 
2.3). Os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os dos homens, e os ímpios são 
instados a abandonar seus caminhos pecaminosos (Is 55.7-9). 

Deus enviou o dilúvio porque o homem "havia corrompido o seu caminho" (Gn 6.12), 
e, mesmo depois da outorga da lei, Israel rapidamente se desviou do caminho do Senhor 
(Dt 9.16), embora lhe tivesse sido dito que seus caminhos não seriam bem-sucedidos (Dt 
28.29). Durante o reino dividido, os governantes de Israel constantemente andaram no 
caminho de Jeroboão e desrespeitando a Deus (1 Rs 16.26). Eles escolheram um caminho 
que parecia certo, mas no final ele conduziu à morte (Pv 14.12). 

Em Provérbios 30.19 o comportamento de um homem a cortejar uma jovem é 
comparado com o movimento inexplicável de uma águia no céu, de uma serpente nas 
rochas e de um navio no mar. 

Por vezes derek significa "maneira" ou "costume". As filhas de Ló cometeram incesto 
com o pai porque pensaram que, depois da destruição de Sodoma, o "costume" normal do 
casamento seria impossível (Gn 19.31). Mais tarde, ainda em Gênesis, Raquel desculpou-
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se por não levantar-se na presença do pai porque tinha "o costume das mulheres" (isto é. 
o seu período menstrual; ARC, 31.35). 

Duas vezes em Jó e uma em Provérbios, derek refere-se à obra de Deus num contexto 
de criação. Em Jó 40.19 o poderoso Beemote (ARC, TB, IBB marg.; "hipopótamo", ARA, IBB^ 
é chamado de "o primeiro das obras de Deus" ("obra-prima dos feitos de Deus", ARA). Em 
Provérbios 8.22 a mesma expressão idiomática (rê'shit derek) talvez se refira à sabedoria 
personificada como sendo também a primeira das obras de Deus. Em Jó 26.14 a 
manifestação do poder de Deus na criação e na história é chamada de "as orlas dos seus 
caminhos" (ARA) ou de "as bordas dos seus caminhos" (TB). 

"Caminhos" possui o sentido incomum de "favores sexuais" em Jeremias 3.13 e 
Provérbios 31.3. 

Em ugaritico o substantivo cognato drkt é claramente empregado com o sentido de 
"domínio, tronos de autoridade" (AisWUS, n.° 792; TJT, 19:702, "governo, domínio"). A 
relação entre o sentido de "estrada" e "domínio" não é clara, mas pode-se vê-la no 
significado citado por Gordon (UT, id..), "marchar". A idéia de "pisar" poderia, por extensão, 
ter o sentido de calcar com autoridade ou de pisar uma estrada ou caminho. De qualquer 
maneira, existem passagens do AT que parecem elucidadas com a tradução "domínio, 
poder, força, autoridade". Pope acha duas em Jó: 17.9 e 26.14 (Jó, AB, in loc.); Dahood 
defende esse sentido em várias passagens de Salmos e outros textos (Bib, 38:306-20). As 
passagens que ele sugere em seu comentário sobre Salmos (em AB) incluem: SI 1.1, 6; 
67.2[3]; 77.13[14]; 90.16; 101.2; 102.23[24]; 119.37; 138.5; 146.9. Em alguns desses casos 
a sugestão é convincente, em outros não. O significado é abonado em HCHL e deve, sem 
dúvida alguma, ser adotado em uns poucos contextos no AT. 

dark emôn. Dracma (ARA, BJ), dáricos (ARC, IBB, TB). Essa palavra é usada somente em 
Esdras 2.69 e Neemias 7.70-72 para designar o ouro ofertado para a reconstrução tanto 
do templo (Ed 2.69) quanto de Jerusalém. Os chefes de famílias deram 61 000 dessas 
moedas a Zorobabel, enquanto o governador, os chefes de famílias e o restante do povo 
contribuíram com um total de 41 000 dracmas para a obra chefiada por Neemias. 

Caso a tradução correta seja "dracma", pode-se comparar a palavra com o genitivo 
plural grego drachmõn. Dracmas gregas datadas a partir do período persa foram 
descobertas em Bete-Zur (cf. FREE , J. P., Archaeology and Bible History, p. 253 ) . Não 
restam dúvidas de que, no século V a.C., os gregos estavam envolvidos com comércio 
(ALBRIGHT, W . F., Archaeology of Palestine, p. 143). No entanto, a dracma era uma moeda 
de prata, ao passo que o termo em questão refere-se somente a moedas de ouro. Esse fator 
levou alguns a identificarem darkemõnlm com 'ãdarkõnim, o "dárico" persa mencionado 
em 1 Crônicas 29.7 e Esdras 8.27. O dárico era uma moeda de ouro assim chamada por 
causa do rei Dario. Qualquer que seja a etimologia correta, a moeda provavelmente 
pesava cerca de oito gramas e meio. Veja o n.° 28.1. 

Bibliografia: ARCHER, G. L., Coins, ZPEB, v. 1, p. 903. 
H.W. 

454 (drr). Aceita como raiz de: 
454a (dar) pérola ou madrepérola (Et 1.6). 

454b i T r ~ (d"rôr) I, libertação, liberdade. 
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454c 1111 Gderôr) II, andorinha (Sl 84.3[4]; Pv 26.2). 

454d tci-l"! (dãrôm) sul. 

454e ~n~n (dardar) abrolhos (Os 8.10, somente). 

d erôr. Libertação, liberdade. Palavra cognata do acadiano andurãru, "liberdade". 
Expressão técnica que se refere à libertação de escravos hebreus e de bens a cada 50 anos 
no ano do jubileu (Lv 25.10 — esse versículo encontra-se escrito no Sino da Liberdade, nos 
Estados Unidos). Os escravos tinham permissão de voltar a suas famílias; e as terras que, 
por motivo de penúria, tinham passado às mãos de terceiros, eram devolvidas a seus 
proprietários originais. A única referência a esse livramento na história israelita ocorreu 
durante o reinado de Zedequias, quando Jerusalém estava sitiada pelos babilônios (por 
volta de 587 a.C.). Zedequias fez uma aliança com o povo e "apregoou a liberdade" para 
os escravos (Jr 34.8). Entretanto, quando o cerco foi temporariamente suspenso, o povo 
mudou de idéia e retomou os escravos (34.11). Por causa de sua hipocrisia, o profeta 
Jeremias anunciou que o povo encontraria a "liberdade"... para a espada, a peste e a fome 
(w . 15-17). 

Isaías emprega uma vez o termo (61.1) para anunciar boas notícias para os aflitos, 
inclusive uma proclamação de liberdade para os cativos. Este texto, que descreve o 
retrocesso material e espiritual de Jerusalém, foi citado por Cristo na sinagoga de Nazaré 
para referir-se ao seu próprio ministério. Mas o povo da cidade recusou-se a acreditar em 
suas afirmações. 

A última ocorrência de derôr acha-se em Ezequiel 46.7, onde o futuro príncipe recebe 
permissão para presentear com propriedades imóveis os seus servos, até o ano da 
liberdade. 

dãrôm. Sul. Palavra usada com parcimônia e a maioria das vezes em poesia, com 
exceção de um punhado de ocorrências em Ezequiel 40—42, que descreve em detalhes o 
futuro templo. Algumas portas, câmaras ou passagens estavam voltadas para o sul ou 
estavam no lado sul (40.24, 27, 44; 41.11; 42.12-13). Em Ezequiel 20.46[21.2], dãrôm. 
aparece junto com dois outros sinônimos para "sul", têmãn e negeb, quando o Senhor 
ordena o profeta a pregar contra essa região da terra de Israel. 

A palavra ocorre apenas uma vez no Pentateuco, na bênção de Moisés em 
Deuteronômio 33 .23 . Ali a herança da tribo de Naftali é descrita como "o lago e o sul" 
(ARA) ou "para o sul na direção do lago" (N IV ) . Em Eclesiastes 1 .16 e Jó 37 .17 dãrôm. 
refere-se ao vento, que sopra alternadamente para o sul e para o norte. Jó observa que 
o vento sul pode ocasionar uma situação de um calor bastante desconfortável. Eclesiastes 
11.3 também trata da chuva e de ventos que podem fazer uma árvore cair ou para o sul 
ou para o norte. 

H.W. 

455 (dãrash) procurar com cuidado, indagar, exigir. A ASV e a RSV 
geralmente traduzem da mesma maneira, sendo que em algumas passagens a 
tradução da RSV é superior, e.g. Is 8.19; 19.3; Sl 9.12[13]; Ed 7.10, etc., e inferior 
em alguns lugares, e.g., Dt 17.9; Sl 10.4; 2 Cr 25.15. Ambas são inadequadas em 
Sofonias 1.6. 
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Termo Derivado 

455a tt£n~TÇ (midrãsh) registro escrito. 

Esta palavra distingue-se daquela com que está freqüentemente em paralelo e que 
lhe é equivalente, bãqash (q. v.) (darash-baqash, Sl 38.12[13]; Ez 34.6; baqash-dãrash, 
Jz 6.29; Dt 4.29), uma vez que: 1) significa "procurar com cuidado" (1 Sm 28.7); 2) com 
freqüência tem o sentido cognitivo (o objetivo é "saber, conhecer"); e 3) raramente rege um 
infinitivo. Quanto a outros sinônimos, veja bãqash. Cf o ugarítico drsh (C/T, 19:709). O 
verbo ocorre 164 vezes. 

O sentido de "procurar com cuidado" (idéia cognitiva) ocorre em Levítico 10.16, onde 
Moisés procura descobrir com detalhes o que aconteceu com a oferta pelo pecado, e em 2 
Samuel 11.3, onde Davi procura saber quem era Bate-Seba (cf. Dt 23.6[7]; Jr 29.7). Israel 
é orientado a procurar cuidadosamente o lugar que Deus haveria de escolher (Dt 12.5) e 
a justiça (Is 1.17; cf. 16.5!). No fim dos tempos Jerusalém, o lugar que ninguém procura 
(Jr 30.17), será cidade "procurada" (Is 62.12; ou que recebe "cuidado", Dt 11.12). Ademais, 
são os gentios que procurarão o rei messiânico (Is 11.10). Seu lugar de descanso é glorioso 
(Nm 10.33; Dt 12.9). 

Intimamente ligado ao que foi dito acima está o significado de "cuidar de". O salmista 
retruca que não há "ninguém que por mim se interesse" (Sl 142.4[5]). A Israel se diz para 
buscar o bem-estar da cidade de seu exílio (Jr 29.7). Talvez 1 Crônicas 15.13 e 2 Crônicas 
I.5 refiram-se ao "cuidado" com a arca e o altar de bronze. 

Outro tema teológico desenvolve-se a partir de Deuteronômio 4.29 (cf. bãqash), onde 
Israel é advertido a não abandonar a Deus no futuro e admoestado a adorar de todo o 
coração (Dt 6.6; Mt 22.37). O cronista avalia a história de Israel sob o aspecto de 
"buscarem" a Deus (1 Cr 22.19; 28.9; 2 Cr 31.21, etc.) ou a ídolos (2 Cr 25.15). Isaías 
relata a recusa de Israel de buscar a Deus a despeito do castigo divino (Is 9.13[12]; cf. Jr 
10.21). Deus lembra-os da antiga promessa (Is 55.6; Jr 29.13, Os 10.12). Reprova-os por 
"buscarem-no" ao mesmo tempo em que continuam em suas transgressões (Is 58.2), mas 
promete bênçãos nos últimos tempos para aqueles que o buscarem de verdade (Is 65.10). 
E interessante que mesmo aqueles que não buscarem a Deus encontrá-lo-ão (Is 65.1; Is 
II.10; Rm 10.20). 

Procurar a Deus também tem a conotação de inquirir por conhecimento, conselho e 
compreensão num problema específico (Gn 25.22). Deve-se fazer tal inquirição mediante 
um profeta, isto é, um porta-voz divino (Êx 7.1; Êx 18.15 e ss.; 1 Sm 9.9; Jr 21.2, etc.), ou 
por meio de um sacerdote que inquira mediante "sortes" (shã'al; Dt 17.9). Buscar a 
palavra de um deus falso freqüentemente envolvia rituais complexos (Dt 12.30; 2 Cr 25.15 
(?); 2 Sm 11.3; Ez 21.21[26]). Intimamente ligado a isso encontra-se o uso "legal" de nosso 
verbo, a saber, procurar que Deus se manifeste como juiz (Êx 18.15; Dt 17.4, 9; cf. Mt 
18.5-20; 1 Co 6; 1 Tm 3) mediante a consulta a "juizes" divinamente autorizados. 

Finalmente essa é usada para designar a vingança divina sobre aqueles que matam 
alguém. Com diligência Deus procurará a restituição de uma vida por outra (Gn 9.5; cf 
bãqash . Em pelo menos um caso essa determinação é invocada e divinamente executada 
(2 Cr 24.22. 24: Sl 9.12[13]; 10.4). Deixar de declarar a obra de Deus coloca um "pastor 
debaixo cesta semença divina (Ez 33.6). Caso sejam coerentes com a revelação prévia e 
mesmo que acrescentem algo novo a tal revelação (Dt 18.22; Jo 7.40; At 3.22 e ss.), todos 
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os pronunciamentos por mensageiros divinos (profetas) exigem aceitação e obediência por 
parte dos homens, quer tais palavras sejam confirmadas quer não por milagres (Dt 13.1 
e ss.). Em última instância Deus exige justiça, misericórdia e um comportamento humilde 
(Mq 6.8; cf. Ez 20.40). 

midrãsh. Reg i s t r o escr i to. A ASV e a RSV divergem apenas em 2 Crônicas 13.22. Essa 
palavra indica um registro histórico escrito (um lugar para "procurar alguma coisa". É 
usada no judaísmo posterior para designar a exegese fantástica ou obscura. Ocorre duas 
vezes. 

Bibliografia: LUST, J., On wizards and prophets, Supp VT, 22:133-42. — SELLERS, 
O. R., Seeking God in the Old Testament, JBR, 21:234-37. — TH AT, v. 1, p. 460-66. 

L.J.C. 

456 KiZn (dãshâ') germinar, brotar, reverdecer (J1 2.22; Gn 1.11; Jr 50.11). 

Termo Derivado 

456a (desfie') relva tenra e nova, grama verde, vegetação. Palavra 
cognata do acadiano dishu, "grama de primavera, pasto novo" (CAD, p. 163). 

Verbo usado com um cognato acusativo em Gênesis 1.11, onde a terra faz brotar 
"vegetação" ou "relva" no terceiro dia da criação. Deus faz a relva crescer como comida 
para os animais (Jr 14.5; Jó 6.5; 38.27), e essa relva verde e tenra cresce caracteris-
ticamente depois da chegada das chuvas (Dt 32.2; 2 Sm 23.4). Em época de seca a relva 
morre (Is 15.6). 

Metaforicamente o crescimento dessa relva tenra é comparado, em 2 Samuel 23.4, 
ao governo de um rei justo. Sobre os ossos de um homem feliz diz-se que eles 
"reverdecerão como a erva tenra" (IBB, ARC; Is 66.14). Em Salmos 23.2 o Senhor faz suas 
ovelhas deitarem em pastos verdes e desfrutarem um local ideal de descanso. Talvez o 
descanso venha após um período em que elas estiveram alimentando-se na relva verde. 

Quando ligada a yereq, "erva verde", deshe' indica a grama que facilmente seca e 
morre. Os inimigos da Assíria têm pouca força, como a erva do campo (2 Rs 19.26 = Is 
37.27). Em Salmos 37.2 os piedosos são aconselhados a não invejar os ímpios, pois estes 
desaparecem rapidamente como a erva (cf. Is 15.6) 

H.W. 

457 jíZFF (dãshên ser gordo, próspero, engordar; ungir. 

Termos Derivados 

457a j£T" deshen) gordura, cinza gordurosa (e.g., Lv 1.16; SI 63.6). 457b dãshên) gordo (Is 30.23; SI 92.15; 22.30). 

O verbo dãshên é usado apenas em poesia, com exceção do Pentateuco, uma vez no 
qal (Dt 31.20), geralmente no piei ou no pual refere-se às cinzas gordurosas que sobram 
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458 rn {dâú 

da queima sacrificial de animais (Êx 27.3; Nm 4.13). O juízo de Deus sobre Edom é 
comparado a um grande sacrifício em que tanto a espada de Deus quanto o chão estão 
cobertos de "gordura" (Is 34.6, 7). 

Uma vez que os animais gordos eram considerados os mais saudáveis e a gordura era 
vista como a melhor parte dos animais de sacrifício {cf. SI 20.3[4]), facilmente se entende 
o emprego metafórico de "próspero" ou "rico". O homem justo é descrito como uma árvore 
frutífera, cheio de "seiva" em sua velhice (SI 92.14[15]). Em Provérbios, o homem 
generoso, o homem diligente e aquele que confia no Senhor são chamados de "prósperos" 
ou "fartos" (11.25; 13.4; 28.25). As boas notícias "engordam os ossos" (IBB, Pv 15.30; 
"fortalecem", ARA). Salmos 23.5 refere-se à cabeça "ungida com óleo" para descrever as 
bênçãos de Deus. 

Em Deuteronômio 31.20 aparece a advertência de que quando o povo de Deus tiver-se 
"fartado e engordado" (isto é, prosperado), ele abandoná-lo-á e adorará outros deuses. 

H.W. 

458 rFl: (dãt) decreto, lei, edito, prescrição. 

Este empréstimo lingüístico do persa dãta aparece 20 vezes em Ester, uma em 
Esdras (8.36) várias vezes nos trechos aramaicos de Esdras e Daniel. É grafado da mesma 
maneira tanto em hebraico quanto em aramaico. Uma vez que todos esses três livros 
tratam de reis persas, facilmente se explica o uso desse termo estrangeiro. Ele se sobrepõe 
com o uso às palavras hebraicas tôrâ, mishpãt e hõq. A relação entre "decreto" e "lei" era 
bastante íntima, e "a lei dos medos e dos persas" não podia ser revogada (Et 8 8* cf. Dn 
6.12(131). 

Em essência a lei era aquilo que o rei queria. Seus desejos rapidamente se tornavam 
lei, conforme se ilustra no fato de que a "palavra do rei" é relacionada com a lei em quatro 
oportunidades no livro de Ester (TB, 2.8; 4.3; 8.17; 9.1). Isso fica ilustrado no episódio que 
envolveu a rainha Vasti, que se recusou a mostrar sua beleza para os convidados do rei. 
Expediu-se um edito que depunha Vasti da condição de rainha, e isso imediatamente 
tornou-se parte das "leis dos persas e dos medos" (1.19). Tais editos eram escritos e, então, 
enviados por todo o reino para que todos o soubessem (1.20; 3.14). 

Um segundo edito, mais importante, foi preparado por Hamã, estabelecendo-se que 
todos os judeus podiam ser mortos no dia 13 do mês de adar (3.14). Essa terrível ameaça 
levou Mordecai e Ester a suplicar pela vida do seu povo. As intenções assassinas de Hamã 
foram anuladas por um contra-decreto, de autoria de Mordecai, que dava aos judeus o 
direito de se defenderem (8.13, 14). A pedido de Ester, a determinação desse edito foi 
prolongada por um dia para dar aos judeus mais tempo para destruir os inimigos. 

A coragem de Ester em aproximar-se do rei Assuero sem ter sido chamada ilustra 
a severidade da lei persa. Ela sabia que, de acordo com a lei, caso o rei não lhe estendesse 
o cetro. ela haveria de morrer (4.11, 16). A experiência de Vasti foi justamente o oposto. 
Recusando-se a vir quando convocada, ela se colocou em posição de ser condenada pela 
lei 1.13, 15, 19). 

Na realidade Hamã acusou os judeus da prática de leis diferentes — leis 
supostamente incompatíveis com as dos persas (3.8). Neste sentido "leis" chega próximo 
do sentido "costumes" e ""práticas religiosas". Os inimigos de Daniel tentaram provocar 
a sua queda estabelecend:- uma distância parecida entre "a lei do seu Deus" e a lei do rei 
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458 rn Um 

Dario (Dn 6.5, 8[6, 9J). 
Outro uso menos técnico de "lei" ocorre em Ester 2.12, onde um período de 

punncaçao de 12 meses estava prescrito para que, então, uma mulher pudesse ser levada 
ao rei. A semelhança de todas as outras "leis", essas regras eram seguidas com rigor 

O significado de "lei" em 1.8 é mais difícil, uma vez que parece que a determinação 
era de que cada pessoa podia beber quanto quisesse. Aparentemente "lei" podia ser 
entendida como a ordem real que dava essa liberdade individual àqueles convidados para 
o banquete do rei. 

No hebraico, fora do livro de Ester, a única ocorrência de dãt refere-se aos decretos 
de Artaxerxes, em que este apoiava os esforços de Esdras para fortalecer os exilados que 
retornaram a Jerusalém (Ed 8.36; cf. 7.12-24). 

H.W, 
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n 
459 n (ha) o, a, os, as. 

Todas as línguas semíticas ocidentais desde o primeiro milênio a.C. (hebraico, 
aramaico, fenicio), e também o árabe, possuem um morfema que funciona como artigo defi-
nido. Em nenhuma dessas línguas o artigo definido é uma palavra separada, como em 
português, sendo antes prefixado à palavra que define. A exceção é o aramaico, no qual 
o artigo é posposto (i.e., afixado ao final da palavra). O artigo definido não tem distinções 
de gênero ou número (como o grego ou o português). Uma única forma, ha, funciona para 
masculino, feminino, singular e plural. Tampouco existe no hebraico bíblico uma palavra 
que corresponda ao artigo indefinido (um/uma, uns/umas). Às vezes esta categoria 
gramatical pode ser expressa pelo numerai "um", 'ehãd: 1 Sm 6.7. "um carro novo". 

É bem provável que o artigo definido fosse, originariamente, um pronome 
demonstrativo, com forma primitiva semelhante a hal- ou han-, embora o artigo não possa 
ser morfologicamente aparentado a qualquer forma antiga. No hebraico bíblico, portanto, 
o "1" ou o "n" de hal e han é assimilado pela primeira consoante da palavra, produzindo 
a sua reduplicação (ou geminação). Assim, hal/n-shemesh, "o sol", transforma-se em 
hashshemesh. Quando a primeira consoante da palavra determinada for uma gutural, a 
vogai do artigo mudará, num processo que envolve ou prolongamento compensatório ou 
dissimilação (ou reduplicação virtual). 

O artigo é acrescentado não apenas a substantivos, mas também a adjetivos, quando 
estes funcionam atributiva, não predicativamente. Por exemplo, a expressão hã 'tsh hat-
tôb eqüivale a "o bom homem" ou "o homem bom", ao passo que a expressão hã tsh tôb 
é traduzida por "o homem é bom". Por estranho que possa parecer, o artigo pode ser 
acrescentado a verbos. Em tais ocasiões, parece assumir a força de um pronome relativo. 
Cf. 1 Crônicas 26.28: "... tudo quanto havia dedicado Samuel (hahiqdishT; Josué 10.24: 
"... aos capitães do exército que haviam subido com ele (hehãVküT. O artigo também 
pode ser afixado a uma preposição, como no caso da expressão "a coxa com o que havia 
nela" (w'he'ãlehâ, 1 Sm 9.24). 

Há várias situações em que o hebraico evita o artigo definido, mas uma boa tradução 
em português exigirá sua presença. Quando se expressa uma relação genitiva entre duas 
palavras (substantivos ou adjetivos), o hebraico coloca a primeira palavra (nomen regens) 
no caso construto em relação à segunda (nomen rectum), que permanece no caso absoluto. 
A regra gramatical é que a palavra no caso construto jamais vem com o artigo, exceto em 
algumas ocorrências anômalas. O substantivo no caso absoluto, se for definido, terá o 
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460 71 (hã) 

artigo de acordo com o uso normal do hebraico. O substantivo no construto será definido 
ou indefinido de acordo com a definição ou indefinição do substantivo no absoluto. Assim, 
a expressão "(o) cavalo do rei" seria escrita sus ham-melek, nunca has-sâs ha m-mele k-

Em contrapartida, há uma variedade de situações em que o hebraico adiciona o 
artigo, mas uma tradução fluente exigiria sua exclusão. Uma ilustração de tal fato 
seriam as referências a Satanás no AT. Preponderantemente, quando se refere a Satanás 
como o inimigo sobrenatural de Deus e do homem, o AT utiliza a expressão "o Satã". Isto 
se verifica nas 14 vezes em que Satanás é mencionado nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, 
e também em Zacarias 3.1. 2 (duas vezes). Assim, Jó 1.7 afirma literalmente: "Então o 
Senhor perguntou ao Satanás". O significado do artigo em tais passagens é demonstrar 
que Satanás não é nome próprio, mas apenas um título. A única passagem que usa 
"Satanás" como nome próprio é 1 Crônicas 21.1 ( i . e a l i a palavra aparece sem artigo); 
deve-se comparar este versículo com seu paralelo em 2 Samuel 24.1 (cf. GKC 126,e). Por 
outro lado. especialistas em hebraico têm usado esta regra de que os nomes próprios são 
definidos sui generis para argumentar que a palavra hebraica Chôm, "abismo"*, em 
Gênesis 1.2, é realmente uma referência velada ao nome babilônico Tiamat, ou, pelo 
menos, seu equivalente filológico. Tiamat é a personificação dragontina do oceano 
primitivo nas tradições babilônicas sobre a criação do mundo. De fato, Vhôm (q.v.) nunca 
é usado com o artigo definido na Bíblia, o que é característico dos nomes próprios. No 
entanto, quando tudo é considerado, isto não parece ser prova suficiente para que se 
estabeleça uma identidade entre os substantivos. Dahood chega à conclusão de que "o 
substantivo bíblico Chôm eqüivale ao ugarítico thm., e não deriva diretamente de fontes 
babilônicas, como afirmado por uma geração anterior de estudiosos" (AB, Psalms lli, p. 36). 

Pode-se acrescentar que o artigo é raro na poesia bíblica - um fenômeno semelhante 
ao do ugarítico, que não tem um uso específico de artigos. 

Bibliografia. A maior parte das gramáticas hebraicas convencionais oferece 
informações sobre a morfologia e a sintaxe do artigo definido, mas cf. especialmente a 
Iiebrew grammar, de Gesenius (Oxford, Clarendon Press, § 126). — HONEYMAN, A. M., 
Ugaritic and sernitic usage, JAOS, 75:121-2, que afirma que o termo ugarítico hn é o 
ancestral do artigo definido cananeu. — LAMBDIN, T., The junctural origin of the west 
semitic definite article, em Near Eastern studies in honor ofWillicim Foxwell Aibright, ed. 
GOEDICKE, H., Baltimore, Johns Ilopkins, 1971, p. 315-33. 

V.P.H. 

460 H lha). Part ícula interrogativa. 
hã é prefixado à primeira palavra de uma sentença ou expressão e envolve, 

principalmente, perguntas diretas. Dependendo da primeira consoante e da vogai da 
palavra a que é prefixada, a partícula interrogativa íuí pode-se tornar ha, he ou ha 
seguido de dagesh forte. 

Normalmente, a pergunta direta em hebraico é introduzida pela partícula 
interrogativa hã. Às vezes, todavia, esta partícula não está presente e o sentido 
interrogativo da frase é bem óbvio. Por exemplo, "Reinará Saul sobre nós?" (1 Sm 11.12) 
não contém nenhum indicador de interrogação. 

Quando hã aparece em uma pergunta, tal pergunta não busca prioritariamente 
informação, servindo antes de pergunta retórica para a qual se espera, costumeiramente, 
uma resposta negativa ("Sou eu guardador de meu irmão?", Gn 4.9) e apenas vez por 
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463 hjH (hãbal) 

outra uma resposta afirmativa. 
Isto fica bem claro na literatura profética, da qual usaremos Jeremias Como exemplo. 

Em muitas ocasiões a partícula é usada como paralelo de 'im. Em Jeremias 18.14 lemos: 
"Acaso a neve deixará o Líbano (hã)? [...] Ou faltarão as águas que vêm de longe ( ' im)?". 
Estas duas perguntas obviamente exigem respostas negativas. No entanto, o profeta 
continua seu pensamento no versículo 15 e afirma que o povo de Deus o esqueceu. Assim, 
duas perguntas retóricas são usadas para intensificar a severidade da ira de Deus por 
causa dessa separação antinatural entre ele e seu povo. Jeremias pode usar a dupla 
pergunta retórica (hã /.../ 'im) para reformular uma pressuposição geralmente aceita 
para depois contestá-la (2.14, 31; 3.5; 8.4), ou para expressar dogmas religiosos 
tradicionais (8.19. 22; 14.19, 22). 

De especial interesse é a fórmula usada por Jeremias, hã—'im—maddu'. Cf. 2.14, 
"acaso é Israel escravo (hã), ou servo nascido em casa ('im)? Por que (maddú'), pois, veio 
a ser presa?". A mesma fórmula se encontra em Jeremias 2.31; 8.4, 5; 8.19; 8.22; 22.28; 
e 49.1. Em cada um desses casos as primeiras duas perguntas estabelecem as pressuposi-
ções de seu sermão e uma área de concordância entre o profeta e sua audiência, ao passo 
que a terceira pergunta extrai as implicações do acordo recém-estabelecido. Tal como Jó, 
Jeremias é homem de debates. 

Bibliografia: CKC. parágrafo 100 k-n (quanto à morfologia); § 150 a-i (quanto à 
sintaxe). Quanto ao uso de perguntas em Jeremias, BRUEGGEMANN, W. M., Jeremiah's 
use of rhetorical questions, JBL 92:358-74. — H O L L A D A Y , W . L . The so-called 
"Deuteronomic gloss" in Jer. vm: 19b, V7\ 12:494-8. 

V.P.H. 

461 Kl"! (hê') eis. iGn 47.23; Ez 16.43) 

462 r^rr (he'ãh) Agora sim! Bem feito! Ah-ah! (e.g., SI 35.21, 25; Ez 25.3). 

(habkab) Veja o n.° 849b. 

463 TZu (hãbal agir de maneira vã, tornar-se vão. Verbo denominativo. 
463a T^IT hebel vapory sopro. 

O verbo denominativo aparece cinco vezes no AT, quatro no qal e uma no hifil (Jr 
23.16). Particularmente interessantes para este estudo são as passagens paralelas 
Jeremias 2.5 e 2 Reis 17.15: "... indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles 
mesmos". Dois princípios inexoráveis são ilustrados aqui: 1) toda pessoa assume, até 
certo ponto, o caráter e a natureza do deus que adora; 2) a característica de todos os falsos 
deuses é que destroem seus adoradores. 

hebe l . Vapor. sopro, vaidade. Este substantivo é traduzido quase exclusivamente na 
ARC por 'Vaidade". Sal vo nas ocorrências em Eclesiastes, onde concorda com a ARC, a ARA 
utiliza palavras diferentes como "ídolos", "nulidade" ou "sopro". O substantivo ocorre 71 
vezes no AT. Destas. 36 se dão em Eclesiastes, onde a palavra ocorre pelo menos uma vez 
em cada um dos 12 capítulos, exceto o capítulo 10. 
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463 tan (hãbal) 

O nome próprio Abel, o segundo filho de Adão, também se grafa hebel. Uma possível 
conexão entre esse nome e a raiz aqui estudada é questão à parte. A maioria dos léxicos 
hebraicos relaciona "Abel" à cognata acadiana ablu ou aplu, "filho". Deve-se observar que 
Abel é mencionado em Gênesis 4 sem nenhuma explicação, fato que não pode deixar de 
ter significado, já que quase todos os nomes próprios em Gênesis são explicados por 
assonâncias. 

O significado básico de hebel é "vento" ou "sopro". As passagens que melhor ilustram 
isto são Isaías 57.13, "Leva-los-á o vento (râah): um sopro (hebel) os arrebatará a todos", 
e Provérbios 21.6, "Obter tesouros com língua mentirosa é um sopro fugidio (hebel 
niddãpT. O verbo nãdap, que significa "impelir", é usado freqüentemente para descrever 
o vento como a força que impele ou carrega algo (SI 1.4; 68.2131). 

Ilá três categorias básicas ou contextos em que hebel é usado. Primeiramente, é 
usado como designação dos falsos deuses adorados pelo povo de Deus e. por isso, é 
traduzido em tais contextos por "ídolos" ou palavras cognatas na ARA: Deuteronômio 
32.21; 1 Reis 16.13, 26; 2 Reis 17,25; Jeremias 2.5; 8.19 (paralela a pesei); 10.8, 15; 51.18 
Jonas 2.9; Salmos 31.6[7]. 

Em segundo lugar, o termo representa os sentimentos individuais e, às vezes, 
exasperantes das pessoas. Isaías 49.4, onde o servo, Israel, diz: "Debalde tenho trabalhado 
(riq), inútil (tõhú) e vãmente (hebel) gastei as minhas forças". Jó reclama da brevidade 
e da incerteza de sua vida (7.16). Compare a idéia semelhante no saltério: Salmos 39.5, 
6, 11(6, 7, 12]; 62.9(101; 78.33 (em que hebel é paralelo a behãlá, "apressar"); 94.11; 144.4 
íhebel paralelo a tsêl). Daí, hebel parece possuir o sentido de "breve", "efêmero". 

Em terceiro lugar há o grupo de referências encontradas em Eclesiastes (36). Estas 
referências podem ser agrupadas em várias subdivisões. Primeiramente há as passagens 
em que o autor afirma sua incapacidade de encontrar realização em seu trabalho, tanto 
por não conseguir ser criativo quanto por não conseguir controlar o livre uso e o destino 
de suas posses; isso é "vaidade": 2.11, 19, 21, 23; 4.4, 8; 6.2. Depois vêm aqueles versículos 
em que o autor luta com a idéia de que a conexão entre pecado e juízo, justiça e 
livramento nem sempre é direta ou óbvia. Isso é uma anomalia da vida e é "vaidade": 
2.15; 6.7-9; 8.10-14. O significado de hebel. aqui seria "sem sentido". Por fim, há aqueles 
versículos em que o autor lamenta a brevidade da vida: isso também é "vaidade": 3.19; 
6.12; 11.8, 10. A vida, em sua qualidade, é "vazia" ou "vacuidade" (e assim insubstancial), 
e em sua quantidade é "transitória". 

Em vez de entender as observações acima como conclusões definitivas sobre a vida 
por parte do autor de Eclesiastes, devemos vê-las como indicação do método que ele usou 
e de sua premissa oculta. Ele pode estar tentando demonstrar a incapacidade humana 
de encontrar sentido para a vida sem ajuda da revelação e da intervenção divinas. Tal 
tentativa independente sempre resultará em inutilidade. 

Bibliografia: GORDIS , R., Koheleth: the man and his world, 3. ed., Schocken, 1968. 
— G U I L L A U M E . A., Paranomasia in the Old Testament, -JSS, 9:282-90, esp. p. 282-3, onde 
se encontra uma proposta de etimologia do nome próprio "Abel" derivada do árabe. — 
KlNLAW, D. F., Ecclesiastes The Wesleyan Bible Commentary, v.2, Eerdmans, 1968. — 
\ IEEK , T. J., Translating the Hebrew Bible, JBL, 79:328-35, esp. p. 330-1. — S T A P L E S , W. 
E., The "vanity" of Ecclesiastes, JNES, 2:95-104. — THAT 1:467-9. 

V.P.H. 
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467 n;n (hãgà) 

464 (hobni) ébano (apenas em Ez 27.15). 

465 ~nn (hãbar) dividir (apenas em Is 47.13). 

466 OT (hgg). Aceita como raiz de: 
466a r r i (hãgig) murmúrio, gemidoy meditar (SI 5.2[3j; 39.3(4]). Da raiz 

hipotética /igg. mas intimamente relacionado a hãgà. 

467 nrn (hágâ) I, murmurar, gemer, meditar, planejar, imaginar. 

Termos Derivados 

467a n r i {hegefi) resmungo, rosnado, gemido (Jó 37.2; Ez 2.10; SI 90.9). 
467b rrcn (hãgút) meditação, fa/a (SI 49.3(4], única ocorrência). 
467c ]V:r (higgãyôn) meditação. 
hágâ ocorre principalmente em poesia, sobretudo em Salmos e Isaías. É usado no 

qal, à exceção de Isaías 8.18 (hifil). 
O sentido básico de hãgà e seus cognatos é o de som baixo, característico do arrulhar 

de uma pomba 1 Is 3S.14; 59.11) ou do rugir de um leão depois de capturar sua presa (Is 
31.4). É usado ocasionalmente em contextos de lamentação, como os gemidos pelo 
julgamento que cairia sobre Moabe (Is 16.7; Jr 48.31), ou os sussurros do inimigo depois 
da queda de Jerusalém < Lm 3.62). Os feiticeiros são conhecidos por seus sussurros e 
murmúrios ao praticarem o ocultismo (Is 8.19). Em sua angústia o salmista suspira e 
clama a Deus por ajuda (SI 5.1(2]). 

Freqüentemente o termo se refere a planos malignos originados no coração de 
homens ímpios ou nações pagãs, e que se manifestam em palavras mentirosas e 
enganosas (SI 2.1; Pv 24.2). As palavras perversas são apresentadas como procedentes 
tanto do coração Is 59.13) quanto da língua (Is 59.3). O justo também é capaz de 
"planejar" ou "ponderar" uma resposta adequada (Pv 15.28), e assim falar sobre sabedoria 
(SI 37.30) ou sobre a justiça de Deus (SI 35.28; 71.24). Em Salmos 19.14(15], "a 
meditação do meu coração" é frase paralela a "palavras da minha boca", num contexto em 
que o salmista compara sua própria fala àquilo que Deus revela na natureza e nas 
Escrituras. 

Outro uso positivo se relaciona ao meditar na Palavra de Deus, atividade que, como 
os planos malignos do perverso (SI 38.12(13]), acontece dia e noite (Js 1.8; SI 1.2). Talvez 
as Escrituras fossem lidas a meia voz durante o processo de meditação. O salmista 
também fala sobre meditar em Deus (SI 63.6(8]) e em suas obras (77.12(13]; 143.5). 

higgãyôn. Meditação, sussurro, melodia. O substantivo higgãyôn refere-se à música 
produzida pela harpa (SI 92.3(41). É possível que a referência a "Iligaiom" em Salmos 
9.16(17] seja uma notação musical, mas "meditação" é uma interpretação alternativa. 
Informações sobre termos afins se acham na discussão do termo selâ (q.v.). 

H.W. 
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468 n>n (hãgâ) 

468 ri;~ (hãgâ) //, remover, expulsar. 
Este verbo ocorre apenas três ou quatro vezes, dependendo do tratamento dado a 2 

Samuel 20.13. Provérbios 25.4, 5 usa o infinitivo absoluto hãgô para começar uma série 
de frases. A passagem estabelece uma comparação entre os efeitos benéficos de remover 
a escória da prata e o perverso da presença do rei, Os resultados serão um vaso mais puro 
e um governo mais justo. Isaías também usa o verbo no qal para descrever a maneira pela 
qual Deus "expulsou" Judá de sua terra (27.8). O "forte sopro" é comparado ao quente 
vento oriental que sopra sobre Israel vindo do deserto. Nesses três exemplos a remoção 
é difícil de conseguir, sendo, entretanto, essencial para produzir pureza. 

A forma hõgâ em 2 Samuel 20.13 é considerada um hifil deyãgâ pelo BDB, mas o KB 
sugere que a raiz seja associada a hãgâ. O termo se refere à remoção do cadáver de 
Amasa do caminho, depois de Joabe ter traiçoeiramente assassinado o homem que Davi 
indicara para substituí-lo. 

H.W. 
rfíTi (hãgüt). Veja o n.° 467b. 
TTt (hãgig). Veja o n.° 466a. 

(higgãyôn). Veja o n.° 467c. 
p n (hãgín). Veja o n.° 469a. 

469 j n (hgn). Aceita como raiz de: 
469a "Jil {hãgín) conveniente, adequado, de acordo. Significado incerto em 

Ezequiel 42.12. 

470 ""oH (hgr). Aceita como raiz de (Esta raiz, que significa "fugir", está 
presente no nome árabe da famosa fuga de Maomé, a Hégira): 

470a "iri (hàgãr). Hagar (ARA): Agar (ARC). 
Hagar é o nome da serva egípcia de Sara, mãe de Ismael, filho de Abraão. O nome 

é semítico, não egípcio. 
As informações bíblicas sobre Hagar se encontram em Gênesis 16 e 21. Sara, ainda 

sem filhos aos 75 anos, ofereceu Hagar a Abraão para que desse à luz por meio dela. Tal 
prática era costumeira, conforme se depreende das fábulas da antiga Nuzi (cf. New 
Kirkuk documents relating to family Iaws, The Annual of the American Schools of 
Oriental Research, 10 [19301:32). Raquel e Lia também entregaram suas servas a Jacó 
para, por meio delas, terem filhos (Gn 30.1-13). 

Depois de ter concebido, Hagar sentiu-se superior a Sara, que passou a maltratá-la, 
provocando assim a sua fuga. Durante essa fuga um anjo lhe prometeu posteridade e lhe 
ordenou que voltasse à casa de sua senhora. 

Ismael tinha 14 anos quando Sara deu à luz Isaque. Pouco depois Hagar e Ismael 
foram definitivamente mandados embora. Quando Hagar receava que fossem morrer de 
sede, Deus lhe prometeu que faria de Ismael uma grande nação, e depois lhe indicou um 
poço. Passaram a viver em Parã, e Hagar conseguiu uma esposa egípcia para Ismael. 

[Pode-se observar que a perigosa situação em que Hagar se encontrou no deserto 
próximo a Berseba (Gn 21.14-21) se deveu a um acaso. Abraão a despediu e ela partiu 
rumo ao sul, presumivelmente no caminho para Sur (a estrada para o Egito), pela qual 
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472 rnn (hãdá) 

já viajara antes <Gn 16.7). É preciso recordar que ela era egípcia. Segundo o texto 
hebraico de Gênesis 21.14, ela aparentemente se perdeu "vagar", "errar", cf. SI 
119.176, "como ovelha desgarrada", e Is 53.6). As conseqüências de perder-se no deserto 
são muito sérias. O livramento de Hagar veio sobrenaturalmente. O ato de Abraão ao 
despedir Hagar pode parecer cruel, mas estava de acordo com a antiga legislação 
mesopotâmica (particularmente o Código de Hamurábi) . O f i lho de Hagar pertencia 
legalmente a Sara. As leis de Nuzi especificavam que em tal situação o filho natural da 
esposa legal recebesse os direitos de primogenitura. Parece, porém, que Hagar não estava 
satisfeita com isso. Por isso surgiu sua animosidade violenta. Neste caso, o fato de Abraão 
ter dependido da lei civil e não da promessa de Deus produziu amargos frutos. R.L.H.] 

Paulo usou (G1 4 o relacionamento de Sara e de Hagar numa alegoria, com Hagar 
representando a escravidão dos filhos nascidos segundo a carne e o esforço humano, e 
Sara, a esposa livre de Abraão, representando os fiéis da nova aliança da promessa e da 
graça. 

Bibliografia: T D N T , 1 :55 -6 . 

C.P.W. 

471 T i n (hdd). Aceita como raiz de: 

471a (hêdãd) grito, gritaria^ júbilo. 
471b (hêd) grito. Ocorre apenas na expressão "alegria sobre os montes" (Ez 

7.7). 
471c r n n (hâdád). Hadade 

hãdãd . Hadade. Nome de vários edomitas de linhagem real, incluindo dois reis que são 
alistados entre os monarcas de Edom: um filho de Bedade, que derrotou Midiã (Gn 36.35, 
36: 1 Cr 1.46, 47). e um rei posterior (1 Cr 1.50, 51; e a grafia alternativa hãdãr, Gn 
36.39). 

Hadade era o nome de um adversário de Salomão, possivelmente identificado com o 
segundo rei mencionado acima (1 Rs 11.14-21, 25; com uma grafia alternativa. 'ãdad, 
11.17). Quando Joabe, o general de Davi, dizimou os edomitas, Hadade, jovem edomita 
de linhagem real, foi levado ao Egito pelos servos de seu pai. Permaneceu no Egito, 
protegido e preparado por Faraó, até a morte de Davi e Joabe. Voltou, então, para Edom, 
para agitar os edomitas contra Salomão. 

O nome Hadade é a designação do antigo deus semita da tempestade. O nome 
edomita "Hadade" mencionado acima pode ser uma abreviação de nomes compostos que 
utilizavam o título divino. É usado como componente de diversos nomes: Ben-Hadade, rei 
da Síria (1 Rs 15.18), Hadadezer, rei de Zobá (2 Sm 8.3) e Hadadrimom, nome teofórico 
composto, que, entretanto, indica, mais provavelmente, uma localidade da região de 
Megido (Zc 12.11). Hadade pode ser equivalente do termo ugarítico hd, nome alternativo 
para Baal (veja UT, 19:749) e do termo babilônico Adad ou Addu. 

Bibliografia: Sobre Ben-Hadade, rei da Síria, consultar MALAMAT, A. The 
Arameans, Peoples ofOT times, ed. WlSEMAN, D. J., Oxford, 1973, p. 152, nota 24. 

C.P.W. 

472 rnr (hãdã) estender (a mão). 
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473 (hádak) 

473 (hãdak) pisar, calcar (Jó 40.12, única ocorrência). 

474 CTH (hdm). Aceita como raiz de: 
474a (hãdõm) estrado, escabelo. Sempre se refere ao estrado dos pés do 

Senhor (SI 110.1; Is 66.1, etc.). 

475 D'TTT UuTdas) murta, murteira (árvore), (Is 41.19; Ne 8.15; Zc 1.8). 

476 (hãdap) lançar fora, expulsar, expelir, repelir. 
O significado básico é "empurrar", "empurrar para longe". Ê usado 11 vezes no AT, 

sempre negativamente. O objeto é normalmente uma pessoa ou um grupo de pessoas, 
freqüentemente inimigo. 

O inimigo pode ser uma nação, como os inimigos de Israel a quem o Senhor 
expulsaria da terra (Dt 6.19; 9.4; Js 23.5), e o Egito, que o Senhor abateu diante de seus 
inimigos (Jr 46.15). Não importando se o objeto do verbo é o exército egípcio, sua 
liderança, ou Ápis, o deus-boi (aqui a ARA segue a LXX), a passagem indica uma derrota 
militar do Egito. 

O objeto pode ser ainda um indivíduo, como no caso de Sebna, o administrador, a 
quem Deus promete expulsar de seu cargo (Is 22.19), ou ainda no caso da mulher que 
Geazi tentou afastar de Eliseu (2 Rs 4.27). Bildade retrata o homem ímpio sendo lançado 
da luz para as trevas (Jó 18.18). A ação descrita por esta palavra se aplica ao ato de 
empurrar alguém e causar sua morte acidental (Nm 35.20, 22). 

A palavra, usada figurativamente para pessoas, descreve ainda ovelhas gordas 
empurrando as magras (Ez 34.21). De acordo com Provérbios 10.3, o Senhor "rechaça" 
o desejo dos perversos. 

C.P.VV. 

477 Tiri Uiãdar) honrar, adornar, glorificar. 

Termos Derivados 

477a TTM (heder) esplendor, glória (Dn 11.20, única ocorrência). 

477b - n - - (hãdãr) ornamento. 

477c 17.7:] (hãdãrâ) adorno, glória. 

O verbo ocorre sete vezes no hebraico bíblico (com uma leitura duvidosa em Is 45.2, 
onde em lugar do TM, hãdúrim, IQIsa traz hârárim) e três vezes na porção aramaica do 
Antigo Testamento. 

O verbo é usado principalmente para descrever as relações humanas. Os jovens 
devem honrar os mais velhos (declarado afirmativamente em Lv 19.32 e negativamente 
em Lm 5.12). Daí se conclui que por trás da palavra se encontra a idéia de "mostrar 
respeito". Outras idéias envolvidas i ncluem demonstrar "parcialidade" (ao pobre, envolvido 
numa disputa legal, simplesmente porque é pobre, e não por ser inocente: Êx 23.3). Por 
outro lado há proibições de cortejar os ricos, bajulá-los em busca de atenção, ou fazer vista 
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477 -~:7 (hãdar) 

grossa à sua conduta digna de repreensão: Levítico 19.15; Provérbios 25.6. Em apenas 
uma passagem (Is 63.1), o verbo é usado (em sua forma participial passiva) numa 
descrição da aparência de Deus, que é chamado de "glorioso". 

Nas passagens aramaicas o verbo sempre significa "honrar/glorificar la Deus]". Em 
Daniel 4.34[311 aparece como paralelo dos verbos b'rak e sffbah; em Daniel 4.37(34] com 
rum e sh bah, e em Daniel 5.23 com shebah. 

h ã d ã r . Ornamento, esplendor, honra. Este substantivo aparece 29 vezes no AT. 16 
das quais se acham nos Salmos. 

O substantivo hãdãr é associado: 1) à glória da natureza à medida que reflete a 
bondade de Deus (Lv 23.40; SI 111.3; Is 35.2); 2) ao homem (Is 53.2, com respeito ao Servo 
Sofredor, "formosura"); ao homem como criatura de Deus (SI 8.6); às cãs dos idosos (Pv 
20.29); à esposa ideal (Pv 31.25); 3) a cidades: Jerusalém (Is 5.14); Sião (Lm 1.6) e às 
regiões da Pérsia, Lude e Pute (Ez 27.10); 4) às tribos de José (Dt 33.17) e talvez a toda 
a Palestina (Dn 11.20, heder). Várias dessas passagens lidam com a partida da glória do 
povo de Deus. Os filhos de Deus não possuem glória intrínseca. Se Deus parte, a glória 
parte. Assim, é um dom de Deus, mas é um dom revogável. 

Com maior freqüência o substantivo se aplica, ou a) a um rei e à sua majestade real, 
ou b) ao próprio Deus. Na primeira categoria podemos notar as seguintes passagens: 
Salmos 21.5(61; 45.3, 4(4, 5]; Provérbios 14.28 (hãdãrã). Não se trata apenas de privilégio 
da realeza, mas é também uma atividade digna da realeza, conforme ilustrado por 
Nabucodonozor (Dn 4.34 (aram., 31] e 4.37 [aram., 341) e Belsazar (Dn 5.23). 

Nas passagens que se seguem, o termo descreve a pessoa de Deus: Salmos 29.4; 
90.16; 96.6 (= 1 Cr 16.27); 104.1; 111.13; 145.5, 12. Especialmente interessante é o 
paralelismo entre as expressões "a glória de sua (de Deus) majestade", hãdãr g onô e 
"o terror (pahad) do Senhor" (Is 2.10, 19, 21). O profeta adverte os homens de Judá a se 
esconderem de ambos. Tal sugestão vem logo depois de uma lista devastadora de pecados 
que precisam ser julgados. Obviamente Isaías não aconselha o povo a se esconder na 
esperança de que possam escapar à investigação divina. O que ele diz é que o povo é tão 
réprobo e apóstata que de maneira nenhuma pode ter comunhão com um Deus de pura 
luz e majestade. Assim, não se trata de conselho e sim de imprecação. 

A expressão hâdrat qõdesh merece comentário especial. Aparece quatro vezes no AT: 
Salmos 29.2: 96.9; 1 Crônicas 16.29; 2 Cr 20.21, havendo ainda uma ocorrência da 
expressão correlata, hadrê qõdesh. A ARA sempre traduz esta expressão por "beleza da 
santidade" (no que acompanha a AV), enquanto a ARC entende que o segundo substantivo 
se refere â santidade de Deus, traduzindo por "beleza da sua santidade". A BJ utiliza 
"átrios sagrados" (o que implicaria mudar o primeiro substantivo de hadrat para hatsêrô). 
A RSV emprega uniformemente a expressão "vestes santas" para traduzir hadrê qõdesh, 
com exceção de Salmos 110.3, onde opta pela tradução "santos montes" (lendo um texto 
hebraico diferente). Assim, em Salmos 29.2, a RSV traz "adorai o Senhor com vestes 
santas". Um paralelo desta expressão é bigdê qõdesh, "vestes sagradas", em Levítico 16.4. 
Além disso, em várias ocasiões o verbo hãdar (Is 63.1) e o substantivo hãdãr (SI 104.1; 
Jó 40.10; Pv 31.35) estão relacionados ao verbo lãbash ("vestir"), e em Ezequiel 16.14 ao 
verbo süm ou sim, talvez indicando uma cerimônia de investidura. 

Ilá, ainda, uma terceira opção, surgida à luz de material arqueológico ugarítico. No 
poema épico de Kret canto A, versos 154, 155, lemos: 
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478 nr (hdh) 

Krt • ykt - whlrn 
'bd • il - whdrt 

Krt olhou e era um sonho 
o servo de El e era uma aparição (divina). 

Em nossas passagens bíblicas, então, a ênfase maior seria no Senhor e em sua 
aparição, não no adorador, exceto à medida que a percepção da presença real de Deus 
evoca uma sensação de profundo temor. Essa terceira tradução poderia ser: "Prostrai-vos 
perante o Senhor quando ele aparecer em sua santidade". 

Bibliografia: Quanto À expressão hãdrat qõdesh, consultar A C K R O Y D , P. R.? Some 
notes on the Psalms, JTS, 17:392-9, esp. p. 393-6. — CROSS , F. M., Notes on a Canaanite 
Psalm in the Old Testament, BASOR, 117:19-21, esp. p. 21. — C A Q U O T , A., In splendoribus 
sanctorum, Syria, 33:36-41. — D A H O O D , M. Psalms, AB, v. 3, p. 116. — D O N N E R , H., 
Ugaritismen in der Psalmenforschung, ZAW, 79:322-50, esp. p. 331-3. — GORDON, C., UT, 
752. — V Ü G T , E., Der Aufbau von PS 29, Bib, 41:17-24, esp. p. 24. — THAT 1:469-72. 

V.P.H. 

478 nn (káh) Ah! (Ez 30.2) 

479 iü (hô) Ai! (Am 5.16) 

480 tfVI {hü')> (/*£') ele, ela, ele mesmo, ela mesma, o mesmo, a mesma, que, 
o qual, a qual, quem (ARA e ARC são semelhantes). 

Estas palavras são os pronomes pessoais do caso reto da terceira pessoa do singular, 
"ele" e "ela". 

Na maioria das vezes, tal como pode acontecer em português, o hebraico não exige 
o uso do pronome pessoal precedendo o verbo na forma finita quando o sujeito é omitido. 
Quando aparece com o verbo, o pronome geralmente sugere ênfase. Também é usado em 
outros tipos de construções gramaticais. 

Entre tais construções se acha a oração nominal, isto é, uma oração que não possui 
verbo em forma finita, mas onde um substantivo ou adjetivo (até mesmo o particípio 
funcionando como adjetivo verbal) funciona como predicado. A tradução de frases desse 
tipo deve conter uma forma do verbo "ser". Em tal construção o pronome é necessário se 
o sujeito for omitido: com um substantivo funcionando como predicativo, "Este (é) o meu 
senhor" (Gn 24.65, ARC); com um adjetivo, "e estava ele cansado" (Gn 25.29, ARC); com um 
particípio, "quando ele (estava) assentado à porta da tenda" (Gn 18:1, ARA). 

Quando tais orações nominais estiverem relacionadas a palavras anteriores, podem 
ser traduzidas como se o pronome pessoal fosse um pronome relativo: "Bela, que é Zoar" 
(Gn 14.2), "Esaú, que é Edom" (Gn 36.1). Por vezes o pronome segue o predicativo: assim, 
"impuro ele" deve ser traduzido "(ele) será impuro" (Nm 19.15); "vinte geras ele" deve ser 
traduzido "que é (de) vinte geras" (Nm 18.16). Este fenômeno aparece especialmente em 
orações subordinadas introduzidas pela conjunção ki, que significa "que", "porque", "pois". 
Assim, "pois imundo ele" deve ser traduzido "porque é imundo" (Lv 13.11); "porque muitos 
eles" se traduz por "porque eram muitos" (Nm 22.3). Este fenômeno também é comum 
com ãsher, que significa "que", "o(a) qual": "de todo animal que não [é] limpo [elel" (Gn 
7.2); "que não (é) da tua semente ele" (Gn 17.12). Em tais casos o pronome é chamado de 
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482 TH (hwd) 

pronome retrospectivo. 
Algumas vezes em orações nominais o pronome aparece entre o sujeito e o 

predicativo, numa posição em que o português traria uma forma do verbo "ser": "José, ele 
[era] governador" (Gn 42.6). O pronome, que é redundante em português, não é um 
substituto do verbo "ser", mas é utilizado para dar ênfase. De igual modo, depois de uma 
interrogação o pronome pessoal pode ser acrescentado para dar ênfase: "quem [é aquele 
que] me condenará?" (Is 50.9, onde a ARC retém a construção hebraica). 

O pronome pode ser usado antes de verbo quando toda uma oração separa o sujeito 
do verbo: "A mulher que me deste, ela me deu" (Gn 3.12) e "aquele que será gerado de ti, 
esse será teu herdeiro" (Gn 15.4). A não ser que haja razão para ênfase, este uso do 
pronome é redundante em português e geralmente não é traduzido pela ARA, embora 
algumas vezes a ARC use o demonstrativo equivalente (Gn 15.4). 

O pronome também é usado para acrescentar uma descrição extra do sujeito depois 
do predicado: "voltou José para o Egito, ele, e seus irmãos" (Gn 50.14). 

Acompanhado do artigo o pronome pode funcionar como demonstrativo, "aquele ou 
aquela" (correspondendo a zeh, zõ't, "este, esta"), "aquele lugar" (Gn 21.31), "naquele dia" 
(Gn 15.18, indicando naquele "mesmo" dia). 

hii' pode ser usado simplesmente para dar ênfase: "eu sei que ele fala fluentemente" 
(Êx 4.14); ou "o SENHOR, ele lé] Deus" (SI 100.3). Tal ênfase pode ser indicada em 
português pelo uso do pronome enfático mesmo; "o Senhor mesmo de nós o demande" (Js 
22.23). Quando usado para reforçar um sufixo pronominal antecedente, o pronome tem 
tradução difícil, pois o equivalente em português seria dar ênfase no pronome possessivo 
equivalente ao sufixo hebraico: "o que ele dirá", isto é, o que Husai dirá, em contraposição 
ao que AitofeI havia dito. Literalmente o hebraico diz: "ouçamos o que [está] na sua boca, 
também ele" (2 Sm 17.5). 

O waw e o yod presentes nos pronomes não são apenas indicadores de vogais 
historicamente longas, conforme demonstrado pelos pronomes ugaríticos huiva, "ele", e 
hiya, "ela" (hw e hy). 

Permanece inexpiicado o uso de hw' no Pentateuco e em alguns outros livros tanto 
para "ele" (vocalizado como hú r) como para "ela" (sempre vocalizado alternativamente 
como hi% No passado, alguns estudiosos pensavam que hw' era o pronome original que 
servia para ambos os gêneros, mas o ugarítico nega tal conclusão. Aparentemente tal 
situação se deve a diferenças de dialeto ou à extravagância de certa escola de escribas. 

Bibliografia: MoNTGOMEKY, J. A., The Hebrew divine name and the personal 
pronoun hü JBL, 63:161-3. 

C.P.W. 

481 (hãwãl cair Jó 37.6, única ocorrência). 

482 T H (hwd). Aceita como raiz de: 

482a +Tii"i (hôd) esplendor, majestade, vigor, glória^ honra. 
O substantivo é usado 24 vezes no AT, aparecendo com mais freqüência no Saltério 

(oito vezes). Freqüentemente se encontra em justaposição com a palavra correlata, hãdãr, 
que também significa "majestade" ou "honra", sempre na ordem hôd wehãdãr: Salmos 
21.6; 45.314]; 96.6 (= 1 Cr 16.26); 104.1; 111.3; Jó 40.10 (sete vezes). A LXX traduz hôd por 
doxa (nove vezes), por exomologêsis (quatro vezes) e por várias outras palavras. Até aqui 
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483 rnn (hãwâ) 

não se encontrou nenhuma palavra cognata de hôd em outras línguas semíticas. Trata-se 
de uma palavra exclusivamente hebraica. 

Este substantivo é usado como característica ou atributo de: a) um homem: Números 
27.20, Moisés e Josué; Provérbios 5.9, o filho sábio; Daniel 10.8, Daniel (traduzido na ARC 
por "formosura" e na ARA por "rosto"); Oséias 14.7, os israelitas do norte depois de seu 
arrependimento e reintegração na bênção divina; Jeremias 22.18, Jeoaquim; b) animais, 
especificamente o cavalo, Jó 39.20 e Zacarias 10.3; c) plantas: Oséias 14.7. a oliveira. 

Preponderantemente o substantivo está relacionado a Deus. Sua majestade pode ser 
vista na criação: Salmos 8.2, "pois expuseste nos céus a tua majestade", ou "é entoada 
pelos céus", se a passagem estiver tratando da música das esferas; Salmos 148.13, a glória 
divina está acima da terra e do céu; Habacuque 3.3. "a sua glória cobre os céus". Quando 
os autores bíblicos olham para a obra das mãos de Deus no universo nada podem fazer 
exceto falar da glória de Deus, Salmos 145.4. Esta glória é parte do vestuário de Deus (SI 
104.1). Pode ser ouvida (Is 30.30: SI 8.2). Deus a concede ao homem que vive em 
comunhão com ele: Salmos 21.6; 1 Crônicas 29.25 (Salomão). Este atributo é finalmente 
predicado do Messias, que reconstruirá o templo e terá honra real (Zc 6.13). 

Além do paralelo com hãdãr observado acima, podemos observar o seguinte: em 1 
Crônicas 29.11 hôd é agrupado com as seguintes palavras hebraicas, todas elas 
descritivas da natureza divina: gdullâ (grandeza); g^bürâ (poder) tip eret (glória); nétscih 
(vitória). Em Jó 40.10, além de hãdãr. hôd é usado com as palavras gãon wãgõbah 
(excelência e grandeza, ARA). Em Habacuque 3:3, 4 hôd aparece ao lado de palavras como 
fhillá (louvor), nõgah (brilho) e 'õz (força). 

Finalmente, podemos observar o uso de hôd em nomes próprios como Hodias (Ne 8.7), 
"Iavé é meu esplendor"; Hodeva (Ne 7.43), "Iavé é majestade"; Abiúde (1 Cr 8.3), "meu pai 
é majestade"; Amiúde (1 Cr 9.4), "meu povo é majestade", e talvez no nome de Eúde, o juiz 
benjamita. 

Bibliografia: Embora a raiz hôd não tenha ainda surgido em nenhuma das línguas 
semíticas senão no hebraico, há palavras naquelas línguas que sugerem "um esplendor 
apavorante". Comparar, por exemplo, em babilônio, O P P E N H E I M , A. L., Akkadian 
pul(u)h(t)u and melammu, JAOS, 63:31-4. — CASSLV, E., La splendeur divine. Introduction 
à 1'étude de la mentalité mésopotamienne, Paris, La Haye, Mouton Co., 1968. — 
M E N D E N H A L L , G. E. The ienth generation, Baltimore, John Hopkins, 1973, cap. 2, The 
mask of Yahweh. — THAT 1:472-4. 

V.P.H. 

483 rm (hãwâ) /, cair. 

Termos Derivados 

483a -i-rnij Chawwâ) calamidade. 
483b (hayyâ) calamidade. 
483c inp (hõLvâ) desgraça. 

A única ocorrência de hãwâ I no AT (Jó 37.6) é um imperativo e descreve a queda 
física. Sua forma, hêwêfoi denominada "um uso arabizante". BDB p. 217; é mais 
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provável, entretanto, que o uso do aleph sirva para diferenciá-lo de hãwâ II (KB, p. 227). 
O verbo hãwâ I retrata a queda literal da chuva e da neve (Jó 37.6). Os substantivos 

dele derivados, todavia, descrevem queda no sentido metafórico, como uma mudança 
negativa de destino. Assim, hayyâ identifica as calamidades que caíram sobre Jó (Jó 6.2; 
30.13), e hõwâ, as que viriam subitamente sobre Babilônia (Is 47.11) ou sobre Judá, 
"miséria sobre miséria" (Ez 7:26). O substantivo mais comum, hawwâ, vai além de 
identificar o fato da calamidade (SI 57.1), como as que um filho insensato traz sobre seus 
pais (Pv 19.13), indicando também a causa da calamidade, i.e.. deficiência moral. Salmos 
5.9(101 pode, portanto, ser assim traduzido: "o seu íntimo é todo crimes" (ARA) ou 
"maldades" (ARC). Outros salmos falam sobre um trono de "iniqüidade" (SI 94.20) e da 
"destruição" que os governantes humanos planejam (SI 52.2[4]; evidentemente Saul era 
o "homem poderoso" do versículo 1[2], não o mercenário Doegue, cf ALEXANDER, J. A. The 
Psalms, n, 13). O justo, porém, pode perceber tais "cousas perniciosas" (Jó 6.30). Nas 
Escrituras, todas essas quedas estão sujeitas ao controle soberano de Deus e podem ser 
superadas por uma fé sincera (SI 38.12, 13; 94.19, 20). 

hawwâ. Calamidade, iniqüidade, desejo maligno. Também desejo, cobiça. (Pv 10.3; 
Mq 7.3). Deriva de 'ãwâ, "desejar" (q.u.). (KB, p. 228). 

hayyâ. Calamidade. Variante de hawwâ constante do Kethib, no texto de Jó. 

hõwâ . Desgraça. No sentido de calamidade, tragédia. 
J.B.P. 

484 nYT (hãwâ) II, forma arcaica e sinônimo raro de hãyâ (q.u.), ser, estar, tomar-se 
(ARA usa "ficar" em Ec 11.3). 

Termos Derivados 

484a trm* (yhwh) Iavé, SENHOR. 
484b trr (yãh) Iavé, SENHOR. 
A raiz indica ou existência, e.g., de um tronco de árvore, que fica onde caiu (Ec 11.3), 

ou desenvolvimento, e.g., do suposto plano de Neemias para tornar-se rei de Judá (Ne 
6.6). Somente três outras ocorrências de hãwâ II foram preservadas no AT (Gn 27.29; Ec 
2.22; Is 16.4), embora hãwã' subsista como a forma padrão do verbo "ser" no aramaico. 

Iavé. O tetragrama YHWH, o SENHOR, ou Iavé, o nome pessoal de Deus e sua mais 
freqüente designação nas Escrituras, com um total de 5 321 ocorrências (TDNT, v. 3, p. 
1067) no AT (ARC utiliza "Senhor", exceto em algumas passagens onde mantém "JEOVÁ", 
e.g., SI 83.18(191 e Is 12.2); ao passo que ARA emprega "SENHOR", exceto em passagens 
onde o título "Senhor" já ocorre, quando emprega "Deus", e.g., Is 48.16). 

yãh . Forma contraída de Iavé. Ocorre 50 vezes (traduzida em português como o verbete 
anterior, exceto na ARC em Salmos 68.4(51, onde o nome é enfatizado). 

Também aparece em numerosos nomes próprios compostos com formas abreviadas 
do nome divino "Iavé", e.g.,y'hônãtãn, Jeonatã, "Iavé concedeu", abreviado para yônãtãn, 
"Jonatã", nome alternativo para a mesma pessoa «comparar 1 Sm 13.2, 3 e 14.6, 8; 2 Sm 
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17.17, 20 e 1 Rs 1.42, 43); e y'hôshápdt, Jeosafá, "Iavé julgou", grafado alternativamente 
yôshãpãt, Josafá, aplicado apenas a dois subordinados (1 Cr 11.43; 15.24). 

A importância teológica de hãwâ II vem do seus substantivos derivados que 
identificam o nome pessoal da divindade, Iavé, ou suas formas contraídas. 

O tetragrama YHWH não é normalmente escrito com suas vogais próprias em 
hebraico. Entretanto, parece provável que a pronúncia original tenha sido YaHWeH, tanto 
por causa da forma verbal correspondente, o imperfeito de hãwâ, arcaicamente escrito 
yahweh, e de representações mais recentes desse nome em grego pelas palavras iaoue e 
iabe. Uma forma apocopada de hãwâ no imperfeito, a qual ocorre em Eclesiastes 11.3, é 
y'hiY (aleph ocioso, GKC, p. 211). Tal forma pode explicar a forma mais curta do nome, 
YHW, encontrada nos chamados Papiros de Elefantina, datados do século V a.C., bem como 
os elementos iniciais y'hô-, yô-, e yê- (KB, p. 369) em nomes como Jeozadaque, "Iavé (é) 
justo", ou Joel, "Iavé (é) Deus". 

[Outra possibilidade para a pronúncia original do tetragrama deve ser mencionada. 
Na verdade, há um problema com a pronúncia "Iavé". É uma combinação de elementos 
arcaicos e recentes. A primeira comprovação extrabíblica do nome é a Pedra Moabita, 
datada de cerca de 850 a.C. Naquele tempo as vogais estavam começando a ser usadas 
em hebraico. Se YHWH representa uma grafia anterior a 900 a.C. (como parece provável), 
o uh" final deveria ser pronunciado. A pronúncia "Iavé" presume a terminação de um 
verbo larned-hê, mas tais verbos terminavam num "y" no tempo de Moisés (cf., quanto ao 
verbo bãnâ, o imperfeito ybny em ugarítico). Assim, a terminação "eh" é forma recente. 
Todavia, no hebraico de tempos mais recentes um "w" que começasse palavra ou sílaba 
se transformava em "y" (como nos verbos pe-waw e no próprio verbo hãyâ). Assim, o "w" 
de Iavé representa uma pronúncia pré-mosaica, mas o "eh" final representa, 
provavelmente, uma forma pós-davídica. 

Em vista de tais problemas, pode ser melhor simplesmente dizer que YHWH não 
deriva do verbo hãwâ (presumivelmente hawaya em sua forma mais antiga). Há muitos 
lugares no AT onde hoje se reconhece que a correspondência entre um nome e seu 
significado não é necessariamente etimológico. Por exemplo, 1 Samuel 1.20 provavelmente 
não significa que o nome Samuel derive do verbo shãma', "ouvir". Gênesis 11.9 não indica 
que Babel venha do verbo bãlal, "confundir", mas apenas que as palavras têm sons 
semelhantes. De igual modo, afirma-se que «Jacó significa tanto "calcanhar" (Gn 25.26) 
quanto "suplantador" (Gn 27.36). Há muitos outros exemplos deste recurso literário, que 
deve ser entendido como paronomásia ou jogo de palavras, e não como etimologia. 
Podemos, portanto, sustentar a tese de que YHWH não deriva do verbo hãwâ, que é citado 
na primeira pessoa do singular, 'ehyeh, "eu serei", mas é uma palavra antiga, de origem 
desconhecida, cuja pronúncia era semelhante à do verbo hãwâ no tempo de Moisés. Neste 
caso, não saberemos qual era a pronúncia, cabendo-nos apenas especular sobre ela. 
Contudo, se a palavra era grafada com quatro consoantes no tempo de Moisés, é de 
esperar que tivesse mais de duas sílabas, pois na época as vogais ainda não eram 
utilizadas. Todas as consoantes eram sonorizadas. 

No fim do período do AT os Papiros de Elefantina escrevem a palavra YHW e indicam 
uma pronúncia yãhu (como em nomes próprios, e.g., Semaías, sh'mãyãhti) ou yãhô 
(encontrada cm nomes como Jeozadaque, y'hôtsãdãq). A pronúncia yãhô seria favorecida 
pela forma grega mais recente iaõ, encontrada em fragmentos gregos de Qumran (séculos 
II ou I a.C.) e em material gnóstico dos primeiros séculos da era cristã. Teodoreto, no 
século IV d.C., afirma que os samaritanos pronunciavam o tetragrama iabe. Clemente de 
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Alexandria (início do século m d.C.) o vocalizou iaoue. Tais testemunhos são muito 
recentes e parecem contradizer testemunhos judaicos bem mais antigos como os P a i o s 
de Elefantina e os elementos teofóricos dos nomes hebraicos, nenhum dos quTis S a n a v a 

rar,tQu,ant° a ° s a c a d o do nome, estaremos em terreno mais seguro se buscarmos o 
caráter de Deus em suas obras e em suas descrições nas Escrituras em lugar d ^ d e ^ n d e r 
de etimologias questionáveis do seu nome. (Veja ainda as observações dfste escritor em 
The pronunciation of the tetragram", em The law and the prophcts ed S K i L M H 

Presbyterian & Reformed, 1974, p. 215-24) K L H | P ' B K I L T O N . J H > 

Vônates^atr ibu ídT^ i T " Te e m ^ a m p s t e e l e ' ^ n t o estão yhônãtãn, Jonatas , atribuído a 17 personagens diferentes no AT (ISBE, v. 3, p 1580 1730) Entre 

d " a S m r a i 8 1 b ) , S ( t e t r a ) n e t ° a P Ó S t a t a ^ M ° Í S é S ( J Z 1 8 -3 0>' ° amigo' d e Dav i ffühto 
I AO 1 «V e ° , J ° V e m m e n s a * e i ™ d e D a v i . filho de Abiatar (2 Sm 15 27- 1 Rs 
1.42). y hoshapat, "Josafá", identifica seis indivíduos (ISRE, v. 3, p. 1581-2 1743) inclu ndo 

di^sTo 84?872 eaC a O 6 <2 S m ^ 1 4 ' 3 ) * <> ^ o rei de Z f l ^ t 
12Í4 2 12l) nnHo ri ! reaparece na profecia de Joel sobre o vale de Josafát f l 3.2, 
g l o r i o t advento E ^ , " T n a Ç Õ C S r e u n i d a s « oporem ao seu 
Hebrom e Belém C S f ^ T ° ^ ^ ^ ^ d e J o S a f ó ( B e r a c a - ^ 
S l T w l Í7l w ' A f t , t u l ° p a r e c e , d e n t i f i c a r um local próximo a Jerusalém 

4 4 > P i ' t r a d , C 1 ? a l m e n t e ° V a , e d 0 C e d r o m > abaixo do monte das O l i v e i r a ^ 
14.4). Pode ser que indique menos o nome de um local do que a descrição p r o f é ü i do 
evento de y'hoshãpãt, "Iavé julgou". proieuca do 

y hôshúã'-yêshúâ> identifica dez líderes hebreus (ISBE, v. 3 p 1622 174S) a »-,rt,v ^ 
sucessor de Moisés (Nm 13.16) até o sumo sacerdote pós-exiiico (Ed 3 2 Ne 12 j o í O 
nome do pnme.ro fo, mudado de Oséias, a forma do infinito do hifil ( ^ s ^ ) para Josué 
com sua conotação espiritual mais profunda, «Iavé (é) salvação» (Nm 13 8 16) Ambos sito 

nosso^5enhor £ ^ ^ í E d 5 4 8 > ' ~ é " nome h t b ^ d e nosso benhor pois ele salvara o seu povo dos pecados deles" (Mt 1.21). Pode tratar-se de 

A Z i í X d 0 Ü e m e n t o d i v i n o ' C ü r a a i g n i f i c a d 0 d e ^ e t w í A forma abreviada independente do nome divino, Yah, ocorre principalmente em 
poesia e na exclamação Aleluia, halVlú-yah, «exaltai a Iavé". Serve t a X m de elemento 
conclusivo de nomes como Elias: elíyâ (ou eltyãhü), "Deus (é) Iavé" E m e n t o 

No período pos-exílico, a reverência pelo inefável nome "Iavé" fez com que fosse 

o ü ™ r A ^ ^ S , n ; g ° g a ( m a S n à ° n a n o m e ™*nay ^«meu senhor" 
ou Senhor. A seguir, quando os estudiosos judeus começaram a inserir vogais par , 
acompanhar o texto consonantal do AT, adicionaram a YHWH os sinais massorétLs da 

^ P a S S ° U 3 S G r U m Í n t o l e r á V e I popularizado p e t 

O nome de Deus identifica sua natureza, de modo que um pedido para conhecer seu 
nome eqüivale a uma pergunta sobre seu caráter (Êx 3.13; Os 12.5(6]). A especulação 

critica sobre a origem e o significado de «Iavé» parece ser infindável (cf KOHLER L o r 
theology, p. 42-6; IDB, v. 2, p. 409-11); a explicação bíblica em Êx 3.14 toda^a 4 que o 
nome representa um simples imperfeito (qal) do verbo hOwá, "ser", "Eu Sou [É) O que 

T U ^ A K ' TZ' S U r g G Q U a n d ° ° U t r ° S f a l a m d e l e n a terceira pessoa, yahlh 
existir e a d V ° g O U U m S e n t i d 0 c a u s a t i v o ' " K u trago /existência, faço 
Tb) 79-ííí 6 / ^ ÍO Christl™1^ 2- OD- 1946, p. 198; FREEDMAN, 6. N , 

7 9 1 5 1 -6>. tal proposta é corretamente criticada como "a invocação de uma forma 
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(hiíll) inexistente" (N. WALKER, JBLy 79:277). 
Alguns chegaram a sugerir que o significado da forma do qal para Iavé deve ser a 

imutabilidade de Deus para com seu povo (Êx 3.15; VOS, G.. Diblical theology, p. 134). 
Todavia, como o próprio Moisés indicou (Éx 3.13), o fato de Iavé ter sido o antigo Deus dos 
patriarcas era insuficiente para fazer frente às necessidades de Israel naquela situação; 
além disso, o AT tem pouco a dizer sobre abstrações como a "imutabilidade da divindade" 
(embora no NT Jesus tenha usado Êx 3.14 para apresentar o pensamento de sua eterna 
existência divina, Jo 8.58). A promessa divina a Moisés imediatamente anterior tinha sido 
"eu serei contigo" (Êx 3.12). Assim, sua afirmativa no versículo 14 poderia estar dando 
a entender "eu estou presente é o que eu sou". De fato, a promessa fundamental de sua 
aliança é "eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo" (Êx 6.7, etc.; em contraste com Os 
1.9); assim, "Iavé", "presença fiel", é a natureza, ou o nome pactuai ou testamental de 
Deus (Êx 6.2, 4; Dt 7.9; Is 26.4). 

O uso de Iavé como nome divino remonta aos tempos mais primitivos (Gn 4.1, 26; 
9.26), embora a documentação quanto a seu emprego entre outras culturas primitivas 
pareça ser questionável (IDB, v. 2, p. 409). Em Êx 6.3 o Senhor explica a Moisés que não 
se dera a "conhecer" aos patriarcas pelo seu nome Iavé, querendo dar a "conhecer" (ver 
yãda') o spntido mais amplo p profundo da palavra: o nomf» estava nm uso (Gn 19. 8; 15 2, 
7, 8) mas não era entendido cora o significado redentor que adquirira no tempo de Moisés 
(MOTYER, J. A., The revelation of the divine name). Mesmo o suposto documento P, que 
segundo os críticos contradiz as alegações bíblicas de que Iavé foi usado bem cedo (Ibid., 
p. 3-6), utiliza-o em nomes próprios pré-mosaicos (Joquebede, Êx 6.20: Nm 26.59). 

Começando com os juizes mais recentes (1 Sm 1.3), o nome Iavé é freqüentemente 
combinado com o termo tsebã'ôt, "hostes", "exércitos" (q.v.). O tetragrama ocorre em todos 
os livros do AT, exceto Eclesiastes e Ester. Aparece na inscrição moabita de Mesa (linha 
18), datada do século IX a.C. A partir do século VIII a.C., o elemento "Yau-" é empregado 
em nomes aramaicos e em referências mesopotâmicas a governantes hebreus. Somente 
em tempos mais próximos do NT é que o nome pessoal de Deus foi substituído pelo título 
mais formal 'ãdõnãy (gr., kurios), "Senhor". 

As Escrituras falam do tetragrama como o "nome glorioso e terrível" (Dt 28.58) ou 
simplesmente "o nome" (Lv 24.11). Ele conota, porém, a proximidade de Deus, seu 
cuidado com o homem e a revelação de sua aliança redentora. Em Gênesis 1.1—2.3, o 
termo geral 'êlõhim (q.v.), "Deus", "divindade", é apropriado para o Deus transcendente 
da criação; em 2.4-25, porém, aparece Iavé, o Deus imanente das revelações feitas no 
Éden. Em 9.26, 27, Eloim engrandece a Jafé, mas Iavé é o Deus de Sem; o último nome 
é usado especialmente em referências ao Deus de Israel. No salmo 19 os céus declaram 
a glória de El ( w . 1-6), mas a lei de Iavé é perfeita, e Iavé é "rocha minha e redentor 
meu" ( w . 7-14(8-151; cf. MANLEY, G. T., The book ofthe law, p. 41). Tal distinção, todavia, 
não é difusa: os salmos 14 e 53 são praticamente idênticos, exceto no caso dos nomes 
divinos utilizados; o primeiro livro do saltério (SI 1—41) simplesmente prefere Iavé, ao 
passo que o segundo livro (42—72) prefere Eloim. Em última análise, as conotações do 
nome Iavé se cumprem na "aliança de paz", quando o Deus que está presente desde o 
princípio estará plenamente presente também no fim (Is 41.4); cf a ênfase de Ezequiel 
sobre "o meu santuário no meio deles para sempre" (Ez 37.26) e o nome que dá à cidade 
escatológica, YHWH shãtnmâ, "Iavé está ali". 

Bibliografia: A B B A . R., The divine name Yahweh, JBL, 80:320-8. — ALBRIGHT , W. 
F., Yahweh and thegods of Canaan, p. 168-72. — FREEDMAN, D. N., The name of the God 
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of M O S G S , JBL, 79:151-6. — HA R R I S , R . L., The pronunciation of the tctragram., In: The 
law and the prophets, ed., SKILTON, J. H., Presbyterian and Reformed, 1974, p. 215-24. 
— JACOB, E., Theology of the OT, Harper, — 1958, p. 48-54. — MOTYER, A. J., The 
revelation of the divine name, London, Tyndale. 1959. — PAYNE, J. B., Theology of the 
Older Testament, Zondervan, 1962, p. 147-54. — TDNT, v. 3, p. 1058-81. 

J.B.P. 

485 "in (hôy) Ah! Ai! (ARC e ARA semelhantes) 
Interjeição que normalmente expressa lamento ou dor. Ocorre 50 vezes nos profetas 

e apenas uma vez fora deles. Seis ocorrências se referem a lamentos pelos mortos (como 
em 1 Rs 13.30), e 40 envolvem advertências negativas ou ameaças de castigo físico por 
parte de Deus. Em Isaías 55.1, todavia, a palavra introduz um convite positivo para vir 
e comprar coisas boas sem dinheiro, nem preço (cf Zc 2.6. 7). 

Bibliografia.: CUFFORD, R. J., The use of hôy in the prophets, CBQ, 28:458-64. — 
GERSTEXBERGER, Erhard, The woe-oracles of the prophets, -JBL, 81:249-63. — W A N K E , 
Gunther, 'ôy and hôy, ZAW, 78:215-8. — THAT, v. 1, p. 474-6. 

C.P.W. 

TÍflTI (hôlêlá). Veja o n.° 501a. 
Dthtl (hôlêlüt). Veja o n.° 501b. 

486 Gir (hürn) ser mudado, soar de novo, fazer grande barulho. 

Termo Derivado 

486a nÇiilC (mrhümâ) destruição, perturbação, tumulto, dificuldade, 
confusão, pasmo, comoção. (A ARC e a ARA são semelhantes na tradução desta 
palavra, mas não usam o termo "destruição". Outras versões usam a palavra 
"pânico" ou "distúrbio". O significado deste substantivo é "confusão", "comoção" 
ou "distúrbio".) 

O sentido básico desta raiz parece ser o de uma perturbação grave, daí o uso de 
verbos como "pasmar", "agitar" ou "comover". 

O verbo é usado seis vezes, uma no qal (Dt 7.23). Aqui, usado com o acusativo 
cognato, refere-se a Deus como aquele que perturbou (afligiu) grandemente os inimigos 
até que estes foram destruídos. No nifal o verbo se refere à agitação de uma cidade que 
"se comoveu" (Rt 1.19; 1 Rs 1.45), ou de um acampamento militar (1 Sm 4.5). O sujeito 
da ação é a terra (ou solo), que se agita ou ressoa com a gritaria de gente entusiasmada. 
O hifil pode ser traduzido por "agitar" ou "causar distúrbio" (SI 55.2(3]; Mq 2.12), mas a 
opinião dos eruditos sobre como traduzir tais passagens está dividida. 

Em dez de suas 12 ocorrências o substantivo retrata a ação de Deus contra os 
inimigos de Israel (Dt 7.23), ou contra o próprio Israel (Dt 28.20). 

A raiz hüm é, sem dúvida, um derivado de hãmam, e possivelmente de hàmâ (q.v.). 
C.P.W. 

487 *]Y7 (hün) estar pronto. 
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Termo Derivado 

487a f]irr (hôn) suficiência, riquezas, posses, riqueza. 
O verbo é usado apenas uma vez (no hifll, Dt 1.41). Nessa passagem significa 

"considerar fácil", "menosprezar", possivelmente "ousar" ou "desafiar". É usado para 
caracterizar a tentativa dos israelitas de conquistar Canaã depois de Deus ter-lhes dito 
que precisavam esperar. P. C. Craigie comenta aqui: "Havia um delicado equilíbrio na 
natureza da aliança, o qual os israelitas constantemente deixavam de perceber. Primeira-
mente, não conseguiam confiar no Senhor, que por eles lutaria e os protegeria. Depois, 
quando alcançaram uma confiança superficial no Senhor, esqueceram-se da seriedade de 
sua tarefa" (The Book of Deuteronomy, Eerdmans, 1976, p. 106). 

hôn. Suficiência, riquezas, posses, riqueza, basta. O substantivo significa "riqueza", 
mas seu uso é poético. É usado 26 vezes, em Provérbios (19 vezes), em Ezequiel, em 
Salmos e no Cântico dos Cânticos. 

O significado básico da palavra é "bens" ou "posses" em quantidade suficiente para 
serem considerados "riquezas" ou "riqueza" (Pv 3.9, etc.). Se, conforme se presume, este 
substantivo deriva do verbo acima, o sentido de "bens" ou "riqueza" pode ter-se 
desenvolvido da idéia daquilo que é necessário para "tornar a vida fácil". A palavra é 
usada em contraste com dal, "pobre", "fraco" ou "indefeso" (Pv 19.4; 28.8). hôn é usado 
como paralelo de 'õsher, a palavra comum para "riquezas" (SI 112.3; Pv 8.18). A palavra 
normal para "propriedade" ou "bens", r*küsh, tem seu uso restrito basicamente a 
passagens narrativas em prosa. 

Em Salmos 44.121131 a traduçao "por um nada" ou "por nada" (AKU) vem do hebraico 
belõ' hôn, "sem riquezas". Deus teria vendido seu povo sem sequer pedir preço por eles. 
A tradução "basta!" em Provérbios 30.15, 16 é exigida pelo contexto. A idéia pode ser a 
de suficiência, mas neste caso sem referência a riqueza. 

A atitude do AT para com hôn é ambígua. Há a boa e a má riqueza. O ladrão busca 
riqueza (Pv 1.13), mas o bom homem honra ao Senhor com sua riqueza (Pv 3.9). As 
riquezas não livram no dia da ira (Pv 11.4), mas o conhecimento traz consigo riquezas 
preciosas e agradáveis (Pv 24.4). As riquezas de Tiro são condenadas (Ez 27.12), mas em 
Salmos 112.3 as riquezas são a recompensa do justo (veja 'ãshar). 

C.P.W. 

488 •IT.n (hüt) gritar. Ocorre apenas uma vez. no poel (SI 62.4). 

489 ~ n (hãzâ) dormir. Esta palavra é usada apenas em Isaías 56.10. É usada para 
descrever cães adormecidos que representam os falsos líderes de Israel. O sentido 
mais provável é "sonhar". Alguns pensam que a forma é um erro de cópia da 
palavra hõzeh, "vidente", que de fato é o texto de alguns manuscritos; a LXX, 
todavia, sustenta o TM. 

C.P.W. 

490 "H (hí) lamentação, lamento, gemido (apenas em Ez 2.10). 

(/in. Veja o n.° 480. 
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491 rrn (hàyâ) 

TT77 (hédád). Veja o n." 471. 
ntrri (huy^dôt). Veja o n.° 847a. 

491 rr~ (hãyâ) ser, tornar-se, existir, acontecer. 
Este verbo ocorre 3 540 vezes no hebraico bíblico, todas elas no qal, exceto os 21 usos 

no nifal. O verbo é relacionado a outra palavra hebraica que significa "tornar-se", hãwâ 
(ocorre apenas cinco vezes: Gn 27.29; Is 16.4; Ec 2.22; 11.3; Ne 6.6) e ao mesmo verbo em 
aramaico bíblico, hãwâ (71 ocorrências). Em acadiano, o seu equivalente fonético, ewü, 
significa "transformar-se em, tornar-se como". Para expressar o ser ou a existência, o 
acadiano não usa ewü mas bashú (de modo semelhante ao termo kun do ugarítico e do 
fenício). 

Apenas raramente no AT o verbo hãyâ é utilizado para denotar a simples existência 
ou a identificação de um ser ou de uma coisa. Isto pode ser ilustrado por um simples 
exame de quase toda página da ARC, onde o leitor encontrará várias formas do verbo ser 
em itálico, indicando que tais formas são adições que os tradutores julgaram necessárias 
para uma tradução fluente, e que não existem no hebraico. Em tais casos, o hebraico 
emprega o que se conhece em gramática como uma oração nominal, que podemos definir 
da maneira mais simples como uma frase que não tem verbo normal nem verbo de 
ligação, por exemplo: Eu (sou) o Senhor teu Deus; o Senhor (é) sol e escudo; a terra (é) 
boa; no NT, bem-aventurados (são) os pobres. Esta ausência quase total de hãyâ como 
verbo de ligação ou partícula de existência levou alguns a usar este fenômeno como prova 
de que o pensamento "estático" era desconhecido dos hebreus, que só pensavam em 
categorias "dinâmicas" (ver Boman na bibliografia abaixo). 

O hebraico possui uma maneira alternativa de expressar existência além da oração 
nominal, utilizando a partícula yesh (em orações afirmativas) e a partícula 'ayin (nas 
negativas). Isto é, na verdade, apenas mais uma forma de oração nominal, como "talvez 
haja cinqüenta justos na cidade" ou "... não há Deus". Ambas as partículas são de 
natureza mais substantivai que verbal, e se assemelham, em função, ao francês il y a e 
ao alemão es giht. 

Há situações, todavia, em que hãyâ é usado com predicativo: a) na descrição de uma 
situação passada que já não se verifica: "A terra era (hayrtâ) sem forma e vazia" (Gn 1.2); 
b) em narrativas históricas: "A serpente era (hãyâ) mais sagaz que todos os animais ..." 
(Gn 3.1); c) na expressão de uma verdade universal: "Não é bom que o homem esteja 
(heyôt) só" (Gn 2.18). Observe-se a justaposição da oração verbal com hãyâ com a oração 
nominal, sem o verbo: "Sereis (tihyii) santos porque eu (sou) santo iqãdnsh 'ãnT, Lv 19.2). 
Boman explicaria a ausência do verbo de ligação na parte final da sentença dizendo que 
o predicativo (santo) é inerente ao sujeito (Deus), sendo o verbo, assim, desnecessário. 
Acrescentaria ainda que o primeiro verbo "ser" realmente significa "tornar-se". Pular 
dessa observação, todavia, para a conclusão de que o sentido básico de hãyâ na Bíblia é 
"tornar-se" parece injustificado. 

Especialmente importante é o uso do verbo hãyâ nas fórmulas da aliança: "Eu serei 
o vosso Deus e vós sereis o meu povo" (Jr 7.23; 11.4; 24.7; 31.33, etc.), e no contexto das 
promessas divinas de bênção e julgamento: "de ti farei uma grande nação [...] e tu serás 
uma bênção" (Gn 12.2). Uma tradução freqüente, embora talvez imprecisa, de hãyâ é, 
como observado acima. "vir". Isto aparece com mais freqüência com respeito à "vinda" do 
Espírito de Deus sobre um indivíduo (Jz 11.29; 1 Sm 19.20), e em passagens onde a 



4 9 2 J 7 \ (HÊK) 

palavra de Deus "vem" a alguém (Gn 15.1; 1 Sm 15.10; 2 Sm 7.4; Jr 36.1). 
Uma palavra final e breve deve ser dita sobre o significado e a interpretação de Jeová 

ou Iavé. Parece fora de dúvida que o nome contém o verbo hãyâ, "ser" (veja todavia o 
artigo YHWH). A questão é determinar se o verbo estaria no qal, "ele é", ou no hifil. "ele 
faz ser", "traz à existência", ponto de vista cujo defensor maior foi W. F. Albright. A mais 
forte objeção a tal interpretação é que ela exige uma alteração do texto chave de Êx 3.14: 
"Eu sou o que sou". Mais provavelmente o nome deveria ser traduzido: "Eu sou aquele que 
é" ou "Eu sou aquele que existe", conforme é refletido pela tradução da LXX, ego eimi ho 
õn. Um eco de tal interpretação seguramente se acha no NT, em Apocalipse 1.8. Mais do 
que talvez qualquer outra coisa, a ontologia de Deus expressa tanto sua presença quanto 
sua existência. Nenhum dos dois conceitos pode ser rotulado como mais importante que 
o outro. 

Bibliografia: BARR, James, The semantics of biblical language, Oxford University 
Press, 1961, esp. p. 58-72, em oposição a Boman e sua ênfase no caráter "dinâmico" e não 
"existencial" de hãyâ. — B O M A N , T., Hebrew thought compareci with Greek, trad. J. L. 
Moreau, London, SCM, 1960, esp. p. 38-49. —- D E V A U X , R., The proclamation of the divine 
name Y H W H , In: Proclamation andpresence, ed. — D U R H A M J. I. & PORTER, J. R. London, 
SCM, 1970. p. 48-75, com citação de bibliografia apropriada de estudos sobre o significado 
do tetragrama. PREUSS, H. D., Ich will mit dir sein, ZAW, 80.139-73. — SCH1L.L), E., On 
Exodus iii 14: "I am that I am", VT, 4:296-302. — TH AT, v. 1, p. 477-85. 

V.P.H. 

rrn (hayyâ). Veja o n.° 483b. 

492 y r (hêk) como?! 
Esta grafia secundária de 'ek também introduz uma pergunta ou exclamação de 

indignação ou espanto (GKC, 148). O primeiro sentido é evidenciado em 1 Crônicas 13.12, 
quando Davi demonstra sua ira, e o segundo em Daniel 10.17. O cognato ugarítico é 'k 
(UT, 19:147). hêk ocorre duas vezes. 

L.J.C. 

493 7D',n (hêkãl) palácio, templo, san tuário, nave. 
A ARC e a ARA utilizam a palavra de modo semelhante. Como na literatura 

extrabíblica. esta palavra, que foi tomada por empréstimo ao sumeriano ou acadiano 
(É.GAL/ekallu; Ugarítico hkl, UT, 19:763) representa a moradia do rei, i.e., um palácio. Na 
Bíblia, os palácios não são feitos necessariamente de pedra (SI 18.6[7j), nem têm 
proporções gigantescas (1 Rs 6.3). Nossa palavra tem uma vasta gama de sinônimos: 
'armôn (harmôn, Am 4.3; 'âlmôn, Is 13.22), uma moradia ampla e luxuosa, que nunca 
é usada para descrever a casa de Deus; bírâ. talvez uma palavra emprestada do persa 
para indicar "palácio, cidadela"; metsãd, "fortaleza, forte", etc. Outras palavras para a 
moradia de Deus são: bêt (Gn 33.17, onde uma tenda, sukkôt, é chamada de bêt), também 
chamada de ohel (1 Sm 2.22), miqdãsh (qualquer lugar santificado por Deus na terra 
da Palestina, Êx 15.17, ou o santuário propriamente dito, Lv 16.33; veja qõdesh); bãmôt, 
topos de montes ou colinas (2 Sm 1.19; Dt 32.13), que freqüentemente serviam de locais 
de adoração, quer legítima (1 Sm 9.12; 1 Rs 3.4), quer ilegítima (Lv 26.30). Note-se 
especialmente o uso mitológico (e.g., Am 4.13); e, por fim, mishkãn (moradia em geral) e 
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493 ^n (hêkãl) 

mãqôm (o lugar escolhido por Deus; ver qüm). Essa palavra ocorre 80 vezes. 
Usos da palavra hêkãl fora da Palestina dizem respeito apenas ao domicílio real (2 

Rs 20 18, P assim Os 8.14, ARA). Em Israel, hckãl refere-se À moradia do Grande Rei, 
Deus (Ed 3.6). O termo acadiano ekallu (CAD, E, I, p.52) representa o palácio real, a 
propriedade real, ou o salão principal (de recepções?) de uma casa particular. É 
interessante que o AT oferece conotações semelhantes. Observe-se especialmente que essa 
palavra não aparece no AT até 1 Samuel, o documento histórico que surgiu depois que a 
monarquia foi instituída em Israel. Esse sentido (o palácio de Deus) ocorre nas preces dos 
salmistas quando descrevem a vida de bem-aventurança (SI 65.415]). Figurativamente, 
o próprio Davi ora no sentido de poder habitar na casa ou templo de Deus (SI 27.4). Ele 
certamente não está solicitando uma mudança na lei pela qual ele, que não era sacerdote, 
pudesse entrar (na verdade, morar) no templo. Assim é por um estado de bem-
aventurança que Davi ora, pedindo que sempre se ache sob o favor de Deus. Sem sombra 
de dúvida, é para o palácio ou templo terreno de Deus que Davi direciona sua oração, 
embora o alvo a quem se dirija seja o próprio Deus (SI 5.718]; 138.2). Deus não está 
limitado ao espaço do templo (1 Rs 8.27). Todavia, o lugar escolhido por Deus é o seu 
templo, e este deve ser respeitado em proporção ao respeito devido ao Criador (Jr 7.4). 
Desonrar o templo terá como conseqüência o juízo divino (Jr 50.28). Deus mesmo 
levantará um servo para restaurar o seu templo (Ciro, Is 44.28), prefigurando a edificação 
de um templo perfeito por um homem chamado Renovo (Zc 6.12; cf. Is 11.1; Jr 23.5; 33.15; 
quanto à compreensão da igreja como este templo, compare Malaquias 3.1, Mateus 3.10-
12, 1 Coríntios 3.3-15 e 2 Coríntios 6.16). Paulo usa a palavra nãos, que pode referir-se 
a todo o edifício (ARNDT, p. 535). 

Deve-se notar que o termo hêkãl foi aplicado à casa de Deus quando ainda uma tenda 
(1 Sm 1.9: 3.3 . No salmo 27, a estrutura provisória em que Davi colocou a arca é 
chamada de casa ybêt), templo (hêkãl), pavilhão (sukkâ) e tabernáculo ( ohel). 

Essa palavra também é aplicada a toda a "propriedade" de Deus. Por isso Davi 
afirma que tudo no templo de Deus proclama "glória" (SI 29.9). 

hêkãl também se refere ao salão principal do templo. Primeiramente, o salão de 
recepções de Deus (1 Rs 6.3; 7.50; 2 Cr 4.7) era o lugar onde Samuel dormia (1 Sm 3.3). 
Já que apenas aos sacerdotes era permitida a presença naquela área, é possível que 
Samuel não fosse tão jovem quanto se costuma pensar (Nm 4.3). Ali os reis ímpios 
colocavam seus ídolos i2 Cr 29.16) e foi este lugar sagrado que Uzias profanou (2 Cr 
26.16). Mais tarde os inimigos de Neemias tentaram enganá-lo para que entrasse ali. Se 
Neemias o tivesse feito, seus inimigos teriam sido capazes de desacreditá-lo publicamente 
(Ne 6.10 e ss.). 

Por fim, o verdadeiro templo e trono de Deus estão nos céus (SI 11.4; Mq 1.2; Hc 2.20; 
Jn 2.4[5], 7[8]). N a visão de Isaías (Is 6.1 e ss.). o santuário celestial não contém 
separação entre o locai do trono de Deus (arca, o Santo dos Santos) e o altar sobre o qual 
se acham as brasas io lugar santo). Isto revela o estado perfeito em que não há outro 
mediador senão o próprio Deus. 

Um ponto de vista diferente pode encontrar-se em S C H U N C K , K. D., Zentralheiligtum, 
Grenzheiligtum, und Hõhenheiligtum in Israel, Numen, 18:132-40. 

Bibliografia.: KAPELRUD, Arvid S., Temple building, a task for gods and kings, Or, 
32:56-62. — R L C H A R D S O N , A., TWB, p. 173, 209. — U S S I S H K I M , D., King Solomon's 
palaces, BA, 36:78-106. — WRIGHT, G. R., Shechem and the league shrines, VT, 21:572-603. 
— W R I G H T , G. E., Solomon's temple resurrected. BA. 4:17-30. — Thp 
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494 |Vi (hin) 

significance of the temple in the Ancient Near East, BA, 7:41-88. — ZEITLIN, Solomon, The 
temple and worship, JQR, 51:209-41. 

L.J.C. 

^ r n ihêlél). Veja o n.° 499a. 

494 ]Ti (hin) him. (A ARC e a ARA usam a mesma palavra.) 
Talvez tomada por empréstimo de uma palavra egípcia, h( )n(w) ou hn(n)iv, que 

descrevia uma medida líquida de aproximadamente 450 ml. Essa medida egípcia, todavia, 
era de apenas um oitavo de him. 

O "him" é uma unidade de medida líquida. Fontes posteriores ao AT afirmam que era 
um sexto de um bato ou doze logues. O bato é a medida líquida equivalente ao efa (q.v.), 
que era usado para medidas secas. O bato era equivalente a aproximadamente 22 1, o que 
daria ao him um valor de aproximadamente 3,67 1. 

A palavra é usada 22 vezes no AT. É usada 20 vezes para medir o azeite e o vinho 
(uma vez "bebida forte"), usados com os sacrifícios (Xm 15, 28 et ai.). Frações do him, 
metade, um terço e um quarto eram utilizadas, e até mesmo um him inteiro, mas nunca 
mais que um. Como uma lição visualizada, Ezequiel recebeu permissão de beber apenas 
a sexta parte de um him (cerca de 600 ml) de água por dia para representar as condições 
de sobrevivência em Jerusalém depois de um cerco prolongado (Ez 4.11). A lei mosaica 
exigia o uso de um "him justo" (Lv 19.36), assim como exigia medidas e pesos justos de 
toda espécie. 

Bibliografia: Al. p. 195-209. — HUEY, F. B., Weights and measures, ZPEB. 
C.P.W. 

495 (hãkar) Ocorre só em Jó 19.3, na frase lõ'têbõshü tahk'rü-li. O sentido é 
dúbio, talvez "desavergonhadamente vocês me atacaram". 

rr,27l (hakkãrâ). Veja o n.° 1368e. 

496 (fiãlã') lançar para longe. Este verbo denominativo ocorre apenas uma 
vez, no nifal (Mq 4.7). 

Advérbio de Origem 

496a (hãVâ ) longe, bem longe, para frente (e.g., Gn 19.9; Jr 22.19). 

Uiillúl). Veja o n.° 500a. 

497 T^n (hallãz), n f a j (hallãzeh), iT^ij (hallêzü) este(a) aqui, esteia) ali. 
Este pronome demonstrativo secundário e raro intensifica a designação. A forma 

abreviada pode ser tanto masculina (Jz 6.20) quanto feminina (2 Rs 4.25), ao passo que 
a forma hallêzü é feminina (GKC, 34f). Estas formas podem ter sido desenvolvidas do 

354 



498 -'pn (hãlak) 

demonstrativo regular, zeh, mais o artigo definido, mais o chamado lamed enfático 
NOTSCHER. VT, 3:372-80). 

L.J.C. 

- " 7 - (hãlik). Veja o n.° 498a. 

~ (hãlak) ir, andar. A ARC e ARA são bem semelhantes, sendo esta última 
mais sensível à tradução. 

Termos Derivados 

498a ~pn (hêlek) viajante, caminhante. 
498b y^H (hãlik) passo. 
498c (hãlíkâ) caminho, procissão, cortejo. 
498d y?HÇ (mahãlak) caminhada, jornada. 
498e trDI^nn (tahãlúkâ) procissão, cortejo. 
Essa palavra denota movimento em geral, embora usualmente o descreva em relação 

a pessoas. Por isso pode ser empregada com várias conotações (até mesmo em Js 17.7) e 
em vários contextos. Devemos notar especialmente o uso imperativo interjectivo (Gn 
37.13, 20; Gn 19.32; 31.44), o uso do infinitivo absoluto para estender a ação de outro 
verbo (Gn 8.3, 5; veja GKC, 113u) e o uso de formas finitas para concretizar a ação de 
outro verbo (Gn 27.14; 50.18; 2 Rs 3.7; Is 2.3). Como sinônimos encontramos rut, "correr", 
bô. "vir", "entrar", yasta', "sair", 'alá, "subir", e shúb, "voltar". Seus antônimos são 
yãshab. "assentar-se", e 'ãmad, "ficar de pé". Esta raiz ocorre 1 562 vezes. É uma raiz 
semítica comum (acadiano alãku, CAD. A I, p. 300-28; ugarítico hlk, UT, 19:766). 

A aplicação específica deste verbo aos diversos tipos de ir ou andar permite traduções 
bem variadas: e.g., o "rastejar" de uma cobra (Gn 3.14), o "vaguear" das raposas (Lm 
5.18), o "navegar" dos navios (Gn 7.18), o "fluir das águas", o "soar" de t.rombetas (Êx 
19.19), o "caminhar" dos homens (Ex 14.29), etc. Noutro uso especial este verbo denota o 
fim de, e.g., chuva (Ct 2.11), orvalho (Os 6.4), vento (SI 78.39), tristeza (Jó 16.6), vida 
humana (Gn 15.2; Js 23.14), etc. 

Este verbo pode ser aplicado tanto a supostos deuses (SI 115.7) quanto ao Senhor 
Deus. Embora outros verbos sejam geralmente usados em relatos teofânicos 
(SCHNUTENHAUS, Frank, Das Kommen und Erscheinen im Alten Testament, ZAW, 76:1-
22), há pelos menos um uso claro de hãlak num tal contexto (Gênesis 18.33). Talvez Gn 
3.8 também seja um contexto teofânico, embora o particípio possa referir-se a qôl e não 
ao "SENHOR Deus", e em tal caso a tradução teria de ser: "... a voz do Senhor Deus a qual 
passava pelo jardim na brisa do dia". Numa concepção antropomórfica, Deus caminha 
sobre as nuvens 'SI 104.3) ou nos céus (Jó 22.14). Mais freqüente e mais importante é o 
uso de hãlak para descrever a vinda do Senhor ao seu povo em julgamento ou em bênção 
(2 Sm 7.23; SI 80.2131), especialmente durante a peregrinação pelo deserto (e.g., Êx 33.14: 
13.21). Neste último contexto, observe-se o novo Êxodo (Is 45.2). Assim como o povo 
seguira a Arca de Deus pelo deserto, assim a seguiam em seu ritual (ocasionalmente 
expresso por hãlak; cf. Js 3.6; Nm 10.32-36). 

A apostasia é descrita como "ir após" outros (falsos) deuses (Êx 32.1; Jr 5.23), "andar" 
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499 V?n (hãlal) 

nos próprios conselhos malignos (Jr 7.24; SI 1.1) ou segundo o próprio coração (»Tr 11 8), 
ou caminhar nas trevas (Is 9.2[1J), e Deus caminha em sentido contrário a ela para julgá-
la (Lv 26.24). A pessoa verdadeiramente piedosa segue a direção de Deus em tudo que faz 
(i.e., obedece os seus mandamentos, 1 Rs 3.14; SI 119.1 e ss.). Esta idéia pode ser expressa 
apenas por hãlak (sem 'ahãrê e palavras como tsrdãqôt [Is 33.151), etc. O hitpael é usado 
em tais ocasiões para enfatizar a continuidade da ação. Exemplos notáveis de homens que 
assim viveram perante Deus são Enoque, Noé e Abraão (Gn 5.22; 6.9; 17.1). 

hãlikâ. Caminho, procissão, cortejo. A ARC e a ARA trazem traduções diferentes desta 
palavra. Este substantivo (GKC, 84*1) concretiza várias conotações do verbo, seja ele 
concebido como o processo de ir (SI 68.24(251; Na 2.5(61; Hc 3.6; ugarítico hlk.kbkbm; 
Albright, BASOR, 82:49) seja como o processo da vida (Pv 31.27), seja como aquilo que 
passa (Jó 6.19). Para relacionar os cognatos vor o termo acadiano alaktu (CAD, A.I., p. 297-
300). Essa palavra ocorre seis vezes. 

t ahá lukâ . Procissão, cortejo. A ARC e a ARA usam a mesma tradução. Este hapax 
legomenon (GKC, 85r) concretiza o caminhar ritualista formal. 

Bibliografia: B L A N K , Sheldon H., Some considerations concerning biblical prayer, 
HUC.A. 32:75-90. — SPE ISER , E. A., The durative Hithpa'el: a tan-form, JAOS, 75:118-21. 
— TH AT, v. 1, p. 486-92. 

L.J.C. 

499 (hãlal) /, brilhar. - T * 

Termo Derivado 

499a f ^ r i (hêlêl) HeleL A ARC e ARA traduzem por "estrela da manhã". 
Essa raiz representa a produção de luz por corpos celestes. Talvez a expressão 

ugarítica bnt.hll (filha de Ilelel?) como um nome de ktrt (UT, 19:769) mostre um 
significado semelhante. A raiz ocorre cinco vezes (talvez seis; KD, Jó 25.5). 

O verbo é usado no livro de Jó em passagens altamente poéticas para descrever o 
fulgor do sol (29.3; 31/26). Em ambas as passagens o contexto deixa claro este significado. 
Também em Isaías 13.10 se vê este contraste entre este aspecto dos astros e o 
escurecimento do sol e da lua. Esses dois astros são simbólica ou figuradamente 
escurecidos como sinal de bênção (Is 60.19; J1 2.31 [3.41) e julgamento ou as duas coisas, 
quer histórico (Is 13.13; Ez 32.7), quer escatológico (J1 2.10). Todos os usos desse verbo 
aparecem em contextos com ligações mitológicas. Isto não significa que os autores bíblicos 
aceitassem mitos pagãos como realidade. Na verdade, como Jó (41.18[10J) tenta deixar 
claro. Deus, e apenas ele, subsiste como divindade. Os deuses pagãos são criações das 
mentes de seus adoradores (Is 2.8). O Leviatã é um brinquedo nas mãos de Deus, Le., ele 
zomba das religiões pagãs. É interessante que, em Jó 41.18[10J, a linha paralela à que 
contém o verbo em estudo alude a shahar (q.u.; cf. M C K A Y , J. W . , Helel and the Dawn-
Goddess, VT, 20:456 e ss.), que provavelmente deve ser entendido como o nome de uma 
deusa. McKay (op. cit.) afirma que na alusão encontrada em Isaías 14.12-15 há uma 
versão cananéia do mito grego de Féton, intermediado e influenciado pela cultura fenícia 
durante a "era heróica". O desenvolvimento da versão cananéia é complexo e tem afinida-
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499 V?n (hãlal) 

des com o mito ugarítico que envolve Atar, filho dc Atirat, que foi incapaz de ocupar o 
trono de Baal. Foi Féton que tentou subir às alturas do céu e, como a estrela da alva, foi 
condenado a ser sempre lançado no Hades ( s f f ô l , q.v.). Mesmo que os argumentos de 
McKay não sejam aceitos, é importante notar as seguintes peculiaridades filológicas: 1) 
har mô'êd (Is 14.13) e o ugarítico gr.II ("O monte de Laia"), onde se reunia o phr.m'd ("O 
Corpo Reunido", ANET, p. 130 — UT, 16, texto 137:20) e 2) o nome ísápôn (Is 14.13), que 
é bem conhecido em ugarítico como a montanha dos deuses. O Deus de Israel não está 
entronizado em Safom; ele reina desde os próprios céus (cf. hêkãl). Qualquer interpretação 
de Isaías 14 que não leve em conta sua alusão mitológica comete uma injustiça contra o 
que ali é dito. [Pode ser útil acrescentar que esta passagem muito discutida, com possíveis 
paralelos na mitologia pagã, é, na verdade, na forma, uma citação das palavras de um rei 
pagão. Seria perfeitamente natural que um rei pagão se vangloriasse de exaltar seu trono 
acima dus deuses ou acima da montanha onde ele cria que os deuses se reunissem. 
R.L.H.] 

hêlê l . Helel (ARC e ARA trazem "estrela da manhã"). Este nome próprio é um hapax 
legomenon que descreve o rei da Babilônia (Is 14.12). 

L.J.C. 

500 (hãlal) II, exaltar, louvar, vangloriar (somente no piei, pual e hitpael). 

Termos Derivados 

500a ifyfcn (hillúl) júbilo, exullução, louvor. 
500b t ^ n Q (mahãlál) louvor. 
500c tn^nr (fhillâ) louvor. 
Esta raiz conota as idéias de estar sincera e profundamente agradecido e de estar 

satisfeito em elogiar alguma(s) qualidade(s) superiores) ou grande(s) feito(s) do objeto da 
ação. Seus sinônimos são yãdâ (hifil), "louvar, dar graças"; rãnan, "cantar ou gritar de 
júbilo"; shir, "cantar (louvores)"; bãrak (piei), "louvar, bendizer"; gãdal (piei), "engrande-
cer"; rum (polel), "exaltar"; zãmar (piei), "cantar, tocar, louvar" — que devem ser todos 
consultados. Quanto a cognatos, ver o acadiano alãlu. 1. atlalu, "gritar, vangloriar-se"; 2. 
sululu, "saudar, aclamar, gritar, demonstrar alegria" (CAD A I, p.331 e s.); e o ugarítico hll 
(UT, 19:769). A raiz em estudo ocorre 206 vezes. 

O verbo pode ser usado para exaltar a beleza humana (Gn 12.15; 2 Sm 14.25) ou o 
entendimento humano (Pv 12.8). O substantivo fhillâ é usado em relação ao renome de 
cidades (Jr 48.2). hãlal também pode descrever o elogio devido a uma boa dona de casa 
(Pv 31.28, 31), a um diplomata sábio (1 Rs 20.11) e que procede de um rei (SI 63.11112], 
etc. Normalmente, entretanto, a raiz em estudo se refere ao louvor de divindades, mesmo 
que sejam falsos deuses (Jz 16.24). 

O uso mais freqüente desta raiz diz respeito ao Deus de Israel. Quase um terço de 
tais passagens ocorrem nos salmos. Destas, o maior número é o de imperativos, de 
convocações ao louvor. A freqüência e o modo de ocorrência enfatizam a necessidade vital 
de tal ação. A centralidade do culto para o entusiasmo nacional de Israel confirma ainda 
mais essa necessidade, como também o faz o fato de que a hinódia religiosa de Israel 
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500 (hãlal) 

estava fortemente ligada a Davi, o rei idílico. Os temas relacionados e incluídos nas 
expressões verbais de louvor (03 3almo3) demonstram que c imperativo que Deus seja 
reconhecido em sua divindade (SI 102.21[22J) e que a plenitude dessa divindade seja 
confirmada e declarada. Isto deve ser oferecido numa atitude de prazer e regozijo. A fé e 
a alegria estão inextricavelmente entrelaçadas. Em segundo lugar, é significativo que a 
maioria dessas ocorrências esteja no plural (exceto SI 146.1; 147.12, que é coletiva). Isto 
nos mostra, tal como faz o uso dos salmos no culto israelita, que o louvor a Iavé era 
especialmente, embora de modo algum exclusivamente (SI 146.1), congregacional. Este 
louvor podia envolver coros e instrumentos musicais. Podia ser expresso pela fala (Jr 
31.7), pelo canto (SI 69.30[311) e pela dança (SI 149.3). Tal louvor era um elemento 
essencial do culto público formal em Israel. É importante notar a forte relação entre o 
louvor e o conteúdo intelectual. Toda a criação, tanto terrestre (SI 148.1 e ss.) quanto 
celeste (SI 148.2) é convocada a louvar a Deus. Isto não implica, todavia, que tal atividade 
fosse qualquer coisa menos que inteligente. Tais personificações (Rm 8.20 e ss.) enfatizam 
a responsabilidade de toda a criação de dar a Deus o que lhe é devido (SI 150.6). O louvor 
e o culto são constantes na obrigação e no privilégio do homem perante seu Criador e 
Salvador (SI 106.1). É interessante que, durante o exílio o culto público foi mantido, mas 
à parte do templo. Para enfatizar sua "alegria" reduzida nessa adoração, os piedosos 
penduraram suas harpas (SI 137.2) para retomar o uso de instrumentos musicais apenas 
depois da restauração (SI 147.7). Além disso, a era messiânica testemunhará o cantar de 
um novo cântico (Is 42.10; cf. Ap 5.9). A comunidade adoradora do NT chegou à percepção 
de que constituía o templo de Deus (1 Co 3.16; ver hèkãl). A adoração no templo era a 
mais exuberante e se expressava com cânticos novos e antigos. 

O verbo hãlal é usado no sentido volitivo, no qual o piedoso declara sua intenção de 
luuvai a Deus. Tais declarações acontecem, ou no princípio (SI 145.2), ou no final (SI 
22.22[231), embora geralmente yãdá (hifil) seja usado em tais salmos. Mesmo o louvor 
declarativo do indivíduo ocorre num contexto de culto público (SI 22.22(231; 35.18). fhillá 
também pode ser usado em tais salmos (145.1; 9.14(151; 109.1). Esta afirmação individual 
exibe aceitação do modo imperativo expresso em hãlal. Aqui também a importância da 
atividade de louvar na vida do indivíduo é enfatizada por sua prolongada expressão verbal 
(SI 63.5(61; 34.2(31). Exaltar publicamente assim a pessoa (Dt 10.21; Jr 17.14) e a obra (SI 
106.2) de Deus eqüivale a afirmar a própria vida. Os livros históricos (e.g., Crônicas) 
presumem tal resolução e observam especialmente a disposição e o estabelecimento da 
ordem do culto, atribuindo tal estabelecimento da adoração musical a Davi. 

Outro uso da raiz hãlal reflete sobre a natureza e o conteúdo do louvor a Deus. Ele 
é o único e exclusivo objeto e o conteúdo do verdadeiro louvor (SI 65.1(21; 147.1; cf. Jr 
17.14). Deus está, de fato, inseparavelmente ligado ao louvor (SI 109.1; Dt 10.21; SI 
22.3(4]). Além disso, a existência humana e o louvor a Deus estão intimamente 
relacionados (SI 119.175). Sobrevindo a morte, este louvor no culto público, naturalmente, 
cessa (SI 115.17; cf. sh"ôl, e C O P P E S , L.. Sheol, what is it?, Covenanter Witness 92:14-7). 
A mais profunda riqueza da vida humana produz um contínuo louvor (SI 84.4(51). 

A conotação profana (no sentido de uma qualidade louvável) é vez por vez aplicada 
a Deus. Isso é expresso especialmente no hitpael e pelo substantivo Vhillã. O único e 
contínuo motivo de glória de um indivíduo deve ser a pessoa de Deus (SI 105.3). Gloriar-se 
em Deus é, na verdade, a prova da piedade de alguém (SI 64.10(111; observe-se o seu 
paralelo, sãmah). O louvor de Deus (paralelo de hôd) enche a terra (Hc 3.3). fhillá 
também tem kãbôd como paralelo (Is 42.8), e Deus afirma que não permitirá que outro 
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499 V?n (hãlal) 

recebo o que lhe é devido. No entanto, o louvor a Deus é proclamado (Is 42.10), è 
transmitido a outras gerações (SI 78.4) e crescerá (SI 71.14). Considerado em seu sentido 
objetivo, seu louvor está ligado aos seus atos históricos de livramento em favor de seus 
eleitos (Êx 15.11; SI 78.4; 106.47), que demonstram o interesse pactuai de Deus e sua 
atividade na história. Ele não é um Deus absolutamente transcendente (Jó 38-41), nem 
simplesmente um abstrato ser-em-si-mesmo. 

Os profetas declaram que Israel é a "glória" (f hillâ) de Deus quando se acha numa 
condição divinamente exaltada e abençoada (Is 62.7; Jr 13.11). Os profetas também 
convocam os eleitos, o próprio mundo inteiro (Is 61.11), a louvar e a se regozijar pela 
salvação prometida (Is 43.21). O cumprimento antevisto (Is 62.7) se estende ao estado 
messiânico (J1 2.26). 

hillül. Jiibilo festivo, canções de louvor, festas. A ARC e a ARA variam na tradução 
desta palavra. Esses alegres festivais de louvor realizados pelos israelitas e pelos 
cananeus aparentemente aconteciam no quarto ano de colheita. O ritual das primícias 
santificava a vinha ou o campo com uma refeição sacrificial (KD, Josliua, Judges, Ruth, 
p. 366 e s.). 

mahãlãl. Louvor. Esse substantivo representa o grau de louvor ou a falta dele tributado 
a outrem (Pv 27.21, KD). É aquilo por que um homem é posto à prova, e que é comparado 
a um cadinho ou um crisol, em que ouro e prata são provados. 

t°hillâ. Louvor, atos dignos de louvor. Este substantivo representa os resultados de 
hãlal. bem como os atos divinos que merpcpm a atividade humana do louvor como 
resposta. Este último uso ocorre tanto no singular (SI 106.47) quanto no plural (Êx 15.11; 
SI 78.4). Palavras paralelas são kãbôd, "honra" (Is 42.8), e shêm, "nome" (SI 48.10111]; Is 
48.9). Essa palavra ocorre 57 vezes. 

Bibliografia: TDNT, v. 8, p. 493-98. — TH AT, v. 1, p. 493-501. 
L.J.C. 

501 71?" {hãlal) III, ser louco. A ARC e a ARA têm traduções semelhantes. 

Termos Derivados 

501a r i^ iu (hôlêlâ) loucura, insensatez. 
501b t n ^ i n (hôlelüt) loucura, insensatez. 
Esta raiz enfatiza o aspecto irracional da insanidade, ao passo que shãga' (q.v.) 

enfatiza o aspecto comportamental. Conseqüentemente, essa raiz é paralela a siqlât/siqlüt, 
"insensatez", "loucura", kesel, "estultícia", e é o antônimo de hokmã, "sabedoria". A raiz 
ocorre 16 vezes. 

O sentido básico da raiz aparece mais claramente em Eclesiastes 2.12. Conotações 
significativas são reveladas em 1 Samuel 21.13[141 e Jeremias 25.16 (cf. 51.7), onde um 
homem louco e um bêbado são descritos. Além disso, a maior parte das ocorrências 
apresenta uma aplicação a processos irracionais de pensamento (e.g., Ec 1.17). Essa raiz, 
de modo interessante, é aplicada ao ímpio (rãshã') nos salmos (SI 5.5(6]; 73.3; 75.4(51; cf. 
Ec 7.25), descrevendo a mentalidade e o comportamento alvoroçados e incoerentes (KD em 
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SI 5.5[6J). O pecado, especialmente a idolatria (Jr 50.38), é irracional ã vista da natureza 
de Deus, da criação e da humanidade (Ec 10.13) e, no entanto, enche o coração do homem 
(Ec 9.3). O Deus soberano dá ao homem de beber do vinho de sua ira, fazendo com que 
ele aja ainda mais insanamente (Jr 51.7; 25.16) do que de costume, como fazem os 
bêbados. Ele controla e frustra os falsos profetas (Is 44.25) e líderes (Jó 12.17). 

hôlèlôt, hôlèlüt. Loucura, insensatez. Este substantivo, derivado da forma do qal 
particípio indica o estado de ser hãlal. Ocorre cinco vezes, somente em Eclesiastes. 

L.J.C. 

I T ^ n (halmüt). Veja o n.° 502a. 

502 C^n (hãlam) martelar, golpear, socar (e.g., Jz 5.22; Is 16.8). 

Termos Derivados 

502a 7'^br (halmüt) martelo, malho, maço (Jz 5.26). 

502b Z^rr (yahãlõm) pedra preciosa, talvez jaspe (Ex 28.18; 39.11; Ez 28.13). 
502c nlC^uO (mahãlumôt) golpes, açoites (Pv 18.6; 19.29). 

503 C^H (hãlôm) cá, aqui (e.g., Êx 3.5; Jz 18.3). 

504 HETI (hêmmã), ZH (hém), rilil (hénnà) eles(as), estes (as), os(as) mesmos(as), 
quem et al. 

Estes são os pronomes pessoais independentes da terceira pessoa do plural, "eles", 
"elas". Estas são as formas plurais de hu' (hV), verbete que deve ser consultado para 
um tratamento mais detalhado, já que o uso é semelhante. 

Embora não seja exigido antes de um verbo em forma fmita. este pronome é utilizado 
em frases ou orações nominais, "eles (estão) clamando" (Êx 5.8), ou com o pronome 
seguindo o predicativo, "desorientados, eles, na terra", i.e., "Estão desorientados na terra" 
(Êx 14.3), e. com a conjunção ki, que significa "que", "porque", "pois" — "porque poucos 
eles (são)" (Js 7.3). 

O pronome pode ser usado antes de um verbo de forma finita quando uma oração 
separa o sujeito do verbo, "Mas os sacerdotes leviticos [...] que cumpriram as prescrições 
[...J, eles se chegarão a mim ..." (Ez 44.15). 

O pronome é usado quando se acrescenta outro sujeito depois do predicado: "Então 
se aproximaram as servas, elas e seus filhos ..." (Gn 33.6), e como pronome retrospectivo 
em orações adjetivas. 

hêm (raramente hêmmã) é usado com o artigo (bayyãrnim hahêm) como pronome 
demonstrativo, "naqueles dias" (Dt 17.9). Ao contrário do singular, o pronome da terceira 
pessoa do plural às vezes se combina com as preposições, "por elas" (Hc 1.16, etc.), hênnâ 
é a forma feminina. 

Como no singular, o plural é usado para ênfase e é às vezes traduzido por "eles(as) 
mesmos(as)": "... e toda causa simples julgaram eles mesmos" (Êx 18.26). 
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506 Q̂m (hãmal) 

505 ÜH Uidmâ) clamar, gemer, bramir, enfurecer-se, rugir, soar; fazer ruído, 
tumulto; ser barulhento, inquieto, comovido, perturbado, alvoroçado. 

Termos Derivados 

505a v ^ V (hãmôn) abundância, tumulto. 
5 0 5 b rrgn (hemyâ) som, música. 
Esta raiz, usada 34 vezes, significa "clamar", "fazer ruídos altos" ou "ser turbulento". 

É uma palavra forte, indicando agitação, comoção, emoções fortes, ou barulho. 
Este verbo é difícil de traduzir uniformemente e a maneira de expressá-lo será 

diferente de uma passagem para outra e de tradutor para tradutor. Assim em Isaías 17.1'2 
a ARA c a ARC traduzem por "bramir", enquanto a BLH usa o substantivo "rugido". 
Aparecem como sujeitos deste verbo pessoas (SI 77.3[4]), nações (Is 17.12), ondas (Jr 5.22), 
cidades (1 Rs 1.41), o coração (Jr 4.19), e as entranhas (Ct 5.4, ARA "coração se comoveu", 
ARC "entranhas se estremeceram"; Jr 31.20, ARA "comove-se por ele o meu coração", ARC 
"... se comovem por ele as minhas entranhas"). A tradução da ARA "do alto dos muros" em 
Provérbios 1.21 ignora o TM que traz hõmiyyôt em favor da leitura da LXX, hômôt. A ARC 
e a BLH preferem o TM, com a primeira usando a palavra "tumulto" e a segunda 
parafraseando com a frase "lugares onde o povo se reúne", explicitando a metonímia. 

hãmôn. Abundância, companhia, multidão, barulho, riquezas, rugido, sonido, 
provisão, tumulto. Este substantivo, embora traduzido de várias maneiras diferentes, 
significa "multidão" ou "hoste", com ênfase na agitação, turbulência, ou barulho. 

Em 64 das 84 ocorrências a "multidão" é composta de pessoas, muitas vezes soldados. 
Às vezes a ênfase recai no som produzido pela multidão, daí traduções como "alvoroço" (2 
Sm 18.29) ou "estrondo" (Jr 47.3). "O arruído das tuas entranhas" na ARC é melhor 
traduzido por "os desejos do teu coração" (cf. ARA). A tradução "orgias" (ARA em Jr 3.23) 
presume o propósito das multidões reunidas nos altos (ARC "multidão das montanhas"). 
A palavra em estudo aparece em Ezequiel 39.11, 15 na expressão "vale das forças de 
Gogue" (ARA) , "vale da multidão de Gogue" (ARC) , "vale dos exércitos de Gogue" ( BLH ) , 

referindo-se ao local onde serão enterrados os exércitos que Deus destruirá quando vierem 
invadir Israel desde o norte. 

A raiz hãmâ pode ser relacionada a hCirnam ou a hüm, cujos sentidos são 
semelhantes. 

C . P . W . 

(hãmôn). Veja o n.° 505a. 
~;çrr (hemyâ). Veja o n.° 505b. 

506 ^Çi; (hãmal). Aceita como raiz de: 
506a "'per (hãmullâ), "'pIC" (hãmúllâ) tempestade, rugido (de água) 

(Jr 11.16; Ez 1.24). 
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507 (hãmam) 

507 (hãmam) quebrar, consumir, esmagar, destruir, alvoroçar, 
atormentar, conturbar, confundir, aterrar ( - aterrorizar). A ARA e a ARC 
usam verbos iguais ou alternativos (e.g., alvorotar/alvoroçar). 

O sentido básico desta palavra parece ser "dar atenção a" num sentido negativo, ou 
seja, "incomodar, perturbar", freqüentemente com o propósito de criar pânico. 

O verbo é usado 13 vezes. Dez vezes Deus é o sujeito do verbo. Destas, cinco vezes 
o objeto da ação são os inimigos de Israel, a quem Deus aflige com um santo pânico por 
amor ao seu povo. (Veja 1 Sm 7.10; Êx 14.24; 23.27; Js 10.10; Jz 4.15; e também 2 Cr 
15.6, com um objeto mais genérico.) Assim, o verbo denota um aspecto importante da 
guerra santa. 

O verbo é usado como paralelo de "espalhar" em 2 Samuel 22.15, Salmos 18.14(151 
e Salmos 144.6 (passagens paralelas). Deus usa setas e relâmpagos para alvoroçar os seus 
inimigos. (Alguns preferem traduzir hãmam por "pôr em movimento", em referência às 
setas e aos relâmpagos.) A palavra também é usada para indicar o efeito das rodas de um 
carro sobre o cereal (ARC, "esmiuçar" em Is 28.28). Alguns, porém, preferem fazer da roda 
o objeto do verbo e traduzem "fazer passar" ( A R A ) . 

A palavra descreve o tratamento dispensado por Deus aos israelitas maiores de 40 
anos até que morressem no deserto. Ele cuidou para que perecessem ali (Dt 2.15). Outros 
sujeitos deste verbo são: Xabucodonozor contra Jerusalém (Jr 51.34) e Hamã contra os 
judeus (Et 9.24). 

A raiz hãmam está relacionada ao verbo hüm, que tem sentido semelhante. 
Bibliografia: TH AT v. 1, p. 502-3. 

C.P.W. 

508 (hms). Aceita como raiz de: 
508a COH (hemes) gravetos, lenha (Is 64.2(1]). 

509 ~V2n (hmr). Aceita como raiz de: 
509a (mahãmõrâ) inundação, abismo ( ARA ) , cova profunda ( A R C ) . 

Usado apenas em Salmos 140.10(111. 

510 (hên) eis, se, embora (A ARA e a ARC têm usos semelhantes). 
Esta é uma inteijeição que demanda atenção de quem a ouve — "Veja!", "Olhe bem!" 

— mas às VP7.PS, He arnrdo rnm o contexto, significa "se" E usada 100 vezes Em algumas 
ocorrências é uma forma abreviada de hinneh (q.v.). Ambas as formas são refletidas no 
ugarítico hn, que tem sentido semelhante. 

hên é usado principalmente para enfatizar a informação que o segue. "Eis que hoje 
vos comprei a vós outros ..." (Gn 47.23), embora às vezes a ênfase recaia sobre uma 
pessoa: "Eis o meu servo ..." (Is 42.1). A informação oferecida pode ser simples 
pressuposição, "Eis que não crerão em mim ..." (Êx 4.1). Quando a pressuposição for uma 
condição, será traduzida apenas por "se", e. g.: "Se eu cerrar os céus (...1 ou se ordenar aos 
gafanhotos ..." (2 Cr 7.13). Nesta passagem, hen é paralelo de 'im, introduzindo uma 
oração condicional plena. A ARC traduz hên por uma conjunção concessiva em Jó 13.15: 
"Ainda que ele me mate ...", mas a ARA traduz por "eis que ele me matará, e a BLH utiliza 
uma frase afirmativa. Outro uso condicional de hên se acha em Jeremias 2.10, com o 
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510 (hên) 

sentido de possibilidade: "... vede se jamais sucedeu coisa semelhante". Este uso de "se" 
pode não ter nenhuma ligação com "eis", sendo antes derivado do aramaico hên, que 
significa exclusivamente "se". O ugarítico hn aparentemente não é usado com o sentido 
de "se". 

Mais da metade das ocorrências desta palavra se acham em Isaías e Jó, com as 
outras limitadas principalmente ao Pentateuco. Isto contrasta com o uso de hinnêh, que 
está igualmente distribuído em todo o AT. 

_ __ K 

510a (hinnêh) eis, vedei (As vezes, "se" na ARA). Esta é uma interjeição 
que demanda atenção de quem a ouve — "Veja!". Ocorre mais de mil vezes. Ver 
também a forma abreviada, hên. 

510b (hinnêh) aqui. Quando usado em pares, "aqui e ali". A derivação é 
incerta. 

hinnêh é às vezes usado como um predicativo de existência, segundo T. O. Lambdin: 
"Difere de yesh pelo fato de enfatizar a proximidade, o caráter imediato da situação" 
(Introduction to Biblical Hebrew, Scribner's Sons, 1971, p. 168). 

hinnêh pode ser usado para designar coisas (monte e coluna. Gn 31.51; aliança, Gn 
17.4), mas é mais freqüentemente usado para designar pessoas, "eis a minha serva" (Gn 
30.3). Com freqüência sufixos pronominais são afixados à inteijeição, especialmente a 
primeira pessoa do singular: "... eis estava eu de pé ..." (Gn 41.17); ou para ênfase o 
pronome é repetido: "e eu, eis que eu trago um dilúvio ..." (Gn 6.17), e freqüentemente a 
expressão idiomática, hinnênni. "eis-me aqui" (i.e., "aqui estou eu", 1 Sm 3.4 e s.). 

Além disso, ainda segundo Lambdin, "a maioria das orações com hinnêh ocorre em 
discurso direto [...] e serve para introduzir um fato sobre o qual se baseia uma afirmação 
ou mandamento que o segue" ( I b i d p . 169). Assim, "eis que a tua serva está em tuas 
mãos; procede segundo melhor te parecer" é equivalente a "já que a tua serva ..." (Gn 
16.6). Com o sufixo da primeira pessoa seguido da partícula hinnêh é usado 
freqüentemente nos profetas como afirmação do que Deus fará: "... eis que eu vos apregôo 
a liberdade [...1 para a espada..." (Jr 34.17). Especialmente com o particípio hinnêh aponta 
aquilo que está prestes a acontecer (Êx 4.23; 7.17, etc.). 

Em poucas ocorrências hinnêh é usado para enfatizar uma possibilidade específica 
e pode ser traduzido por "se": "se [...1 a praga tiver sarado" (Lv 13.5, ARA). 

Um fato ou ação importante pode seguir palavras introdutórias: "Quanto a Ismael 
[...] eis que o abençoarei ..." (Gn 17.20). "No meu sonho eis que eu estava de pé ..." (Gn 
41.17). O pronome pode ser omitido se estiver subentendido. "... eis que está entre Cades 
e Berede", i.e., o poço previamente referido estava assim localizado (Gn 16.14). 

Bibliografia: LABUSCHAGNE, C. J., The particles hên and hinnêh, OTS, 8:1-14. — 
WARD, William A., Comparative studies in Egyptian and Ugaritic, JNES, 20:31-40. 

C.P.W. 

(hênnâ). Veja o n." 504. 

"T-T (hinnêh). Veja o n.° 510a, b. 
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511 Cn (has) 

511 (has) Cale(m)-se! Fique(m) quieto(s)'. (A ARA e a ARC são semelhantes na 
tradução desta palavra.) 

Uma interjeição de forca imperat iva que significa "cale-se" ou "silêncio!". É usada sete 
vezes: serve para ordenar as pessoas que deixem de falar (Am 6.10) ou de lamentar (Ne 
8.11), para exigir um silêncio respeitoso e temeroso diante do Senhor (Hc 2.20) e para 
manter silêncio em luto pelos mortos (Am 8.3). 

C.P.W. 

512 — D~T (hãpak) virar, subverter, transformar, mudar, voltar. 

Termos Derivados 

512a ' hepek) contrário. 

512b ^ r i l í " (hãpékâ) subversão. 
512c t~j3D£ri (hãpakpak) torcido, distorcido 
512d trç2r"2 (mahpêkâ) subversão, destruição. 
512e tnSBHQ (mahpeket) tronco, cepo. 
512f trCQriri (tahpuká) perversidade. 
Esta raiz e seus derivados aparecem 118 vezes no AT. O verbo aparece na maioria 

delas, sendo usado 94 vezes (qal, 55 vezes; nifal, 34 vezes; hofal, uma vez; hítpael, quatro 
vezes). 

A raiz hãpak aparece proeminentemente ligada a três temas das Escrituras 
Primeiramente aparece associada com a expressão da ira e do furor divinos contra as 
impenitentes Sodoma e Gomorra: Gênesis 19.21, 25, 29; Deuterônimo 29.23(221; Isaías 
13.19; Jeremias 20.16; 49.18; 50.40; Amós 4.11; Lamentações 4.6. Talvez o uso deste verbo 
esclareça a natureza exata da catástrofe. Parece pouco provável que tenha-se tratado de 
uma erupção vulcânica. Por outro lado, traduzir hãpak em tais circunstâncias por 
"aniquilar" ou "subverter" sugeriria os efeitos desastrosos de um terremoto, acompanhado 
de raios que incendiaram os gases naturais da área do vale do Jordão, produzindo um 
terrível incêndio generalizado (ec/! Jó 28.5). 

Por extensão. Deus promete o mesmo tratamento a Jerusalém (2 Rs 21.13), a Nínive 
(Jn 3.4), às nações pagas (Ag 2.22, hãpak paralelo de shãmad) e aos ímpios em geral (Pv 
12.7). O homem também é capaz de subverter (i.e., reduzir a vassalagem) uma cidade (1 
Cr 19.3; 2 Sm 10.3) ou até mesmo montanhas (Jó 28.9, algo qup Deus também faz. Jó 9.5). 

O segundo tema das Escrituras em cujo desenvolvimento hãpak aparece 
freqüentemente é o dos milagres relacionados ao êxodo de Israel do Egito e sua 
peregrinação pelo deserto. Na maioria das vezes o verbo descreve as ações de Deus em 
transformar as águas do Nilo em sangue (Êx 7.17, 20; SI 78.44; 105.29, e cf. a referência 
ao fato de os ribeiros de Edom se transformarem em piche em Is 34.9). O coração de 
Faraó e de seus oficiais foi "transformado" ao ouvirem da fuga dos israelitas (Êx 14.5). 
Deus mesmo "mudou" o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo (SI 105.25). 
Para possibilitar a fuga de Israel, Deus "converteu" o mar em terra seca (SI 66.6). O 
Senhor "mudou" (ARA. "fez soprar"; ARC, "trouxe") um forte vento oeste que lançou os 
gafanhotos no mar Vermelho (Êx 10.19). Deus havia "transformado" a vara numa 
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512 -2H (hãpak) 

serpente (Êx 7.15). Ele transformou a rocha num lençol de água (SI 114 8) Enquanto 
passava pelo território de Moabe, Israel tornou-se o objeto de uma tentativa de maldição 
pelo vidente mercenário Balaão, mas Deus "transformou" a maldição do vidente em 
bênção para Israel (Dt 23.5(61; Ne 13.2). 

O terceiro tema é a descrição bíblica dos sintomas de lepra conforme descritos em 
Levítico 13. Neste único capítulo a raiz hãpak aparece nada menos que nove vezes ( w . 
3, 4, 10, 13, 16, 17, 20, 25, 55), principalmente com respeito ao fato de o pêlo tornar-se 
branco e servir de sinal de lepra. 

Em outras partes das Escrituras é interessante notar que hãpak, na tradução 
"tornar", "mudar", "transformar", é neutro em seu significado, como o é um de seus 
sinônimos, shüb. Isto quer dizer que pode significar uma mudança do bem para o mal, 
tendo como sujeito tanto Deus quanto o homem. "Converterei vossas festas em luto" (Am 
8.10). "Ele volveu contra mim a sua mão" (em julgamento, não em bênção, Lm 3.3). Com 
o homem como sujeito, cf. "pois te tornaste (...) uma vide brava" (Jr 2.21); "e até os que 
eu amava se tornaram contra mim" (Jó 19.19); "... haveis tornado o juízo em veneno..." 
(Arn 6.12). Pode indicar uma mudança de atitude de alegria em pesar ou humilhação (no 
homem, Lm 1.20; em Deus, Os 11.8). 

Por outro lado, hãpak pode ser usado positivamente no sentido de transformar o 
entristecido em alegre, o mau em bom. Cf "tornarei o seu pranto em júbilo" (Jr 31.13 e 
também SI 30.11(12]). "... antes trocou em bênção a maldição ..." (Dt 23.516] e Ne 13.2). 
"E tu (i.e.} Saul) serás mudado em outro homem" (1 Sm 10.6). Esta raiz é usada para 
descrever a mudança de sorte dos judeus dispersos que viviam no império persa no tempo 
de Assuero (Et 9.1, 22). 

hepek . Contrário, perversidade. substantivo que ocorre três vezes no AT: Ezequiel 
16.34 (duas vezes), uma descrição de forte realismo da vida de prostituição de Judá, e 
Isaías 29.16: "Que perversidade a vossa (de Israel)". 

hãpèkâ . Subversão, substantivo usado apenas em Gênesis 19.29, com relação ao castigo 
de Sodoma e Gomorra. 

m a h p é k â . Subversão. Cinco dos seus seis usos se referem à ação de Deus contra Sodoma 
e Gomorra. A única exceção é Isaías 1.7 (num contexto em que, todavia, Jerusalém é 
comparada a Sodoma e Gomorra). 

m » h p p k e t Tronco, cepo (Jr 20.2, 3; 29.26; 2 Cr 16.10). Não está clara a forma dc33c3 
antigos troncos. Provavelmente eram diferentes dos utilizados no tempo da colonização 
e da escravatura, mas os detalhes não são definidos. 

t ahpükâ . Perversidade. De seus nove usos, oito se acham em Provérbios (cf. também 
Dt 32.20). Esta palavra é regularmente traduzida por "perversidades" na ARC, sendo que 
a ARA usa um pouco mais de variação. É um pecado ligado mais diretamente à boca (IV 
2.12; 10:31, 32; 16.30), ao coração (Pv 6.14), aos olhos (Pv 16.30) c à mente ( IV 23.33). 

Bibliografia: Sobre hãpak e o objeto direto yd, "mão", em Lamentações 3.3, 1 Reis 
22.34, 2 Reis 9.23 e 2 Crônicas 18.33, ver FlTZGERALD, A, Hebrevv yd = "love" and 
"beloved", CBQ, 29:368-74. Sobre a expressão nhpk b em Jó 19.19, veja PENAR, T., Job 
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513 (hõtsen) 

19.19 in the light of Ben Sira 6, 11, Bib, 48:293-5. Quanto a hãpak em relação ao 
incidente de Sodoma e Gomorra, veja SARNA, N., Understanding Genesis, McGraw-Hill, 
1967, csp. p. 137 42. 

V.P.H. 

513 ]2£M (hõtsen) arma (Ez 23.24). O significado e a derivação deste vocábulo são 
incertos. A ARA adota uma leitura derivada da LXX (mitstsãpõn), "do norte"; a BLH 
faz o mesmo mas assinala a tradução "armas" numa nota de rodapé, enquanto a 
ARC simplesmente omite a palavra. 

-1- (har). Veja o n.° 517a. 

(har el). Uma forma do n.° 159a (q.v.). 

514 (hãrag) destruir, matar, assassinar, ferir, golpear; assassino. 
Usada num total de 172 vezes, esta raiz é traduzida principalmente por "matar". 

Termos Derivados 

514a (hereg) matança. 
514b nnn (hãrègâ) matança. 
Esta raiz inclui as idéias de assassinato e execução judicial, bem como a morte de 

animais. 
O primeiro uso da palavra (Gn 4.8) relata o crime de Caim, quando este derramou 

o sangue de Abel, que "clamava a Deus", i. e., por vingança. Davi ordenou a execução dos 
assassinos de Isbosete (2 Sm 4.11, 12). A mesma palavra é usada tanto para assassínio 
como para morte judicial em concordância com a ordem de Gênesis 9.6. O assassino deve 
ser executado com base em que a negligência em fazê-lo significa compactuar com o crime 
e quebrar a aliança com Deus. Além disso, nega a imagem de Deus no homem. 

Se um proprietário matasse um ladrão que invadisse sua casa durante a noite, não 
seria culpado do sangue, pois supunha-se que o invasor noturno até mataria para cumprir 
seu propósito. 

Há poucos paralelos as leis bíblicas sobre assassinato na literatura da Mesopotamia. 
Lá, a perda de vida podia ser compensada pelo pagamento de uma multa. Somente em 
casos muito graves é que se impunha a pena de morte. 

Há muita sobreposição no uso das várias palavras equivalentes a "matar". Esta 
palavra raramente é usada em relação a matar animais. Normalmente é usada em 
relação a homens, e numerosas vezes descreve morte violenta, por intriga ou na guerra. 
Nunca é usada para descrever o abate de animais sacrificiais, e apenas raramente 
descreve a morte de animais para alimentação. A palavra é comum no relato das vidas 
dos juizes e na monarquia, uma vez que a ação que representava se tornara muito 
comum. Várias dessas ocorrências descrevem assassínios (para os quais a raiz rãtsah é 
mais característica, cf. Êx 20.13), mas muitas se referem a eventos como Jezabel 
ordenando a execução dos profetas do Senhor (1 Rs 18.13), Levi e Simeão matando os 
siquemitas (Gn 34.26) e o assassínio de Abner por Joabe (2 Sm 3.30). A palavra é usada 
às vezes em relação aos castigos judiciais impostos por Deus, e.g., a morte dos 
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515 rnn (hãrâ) 

primogênitos do Egito (Êx 13.15), mas tais usos são raros. No massacre do exército de 
Senaqueribe pelo anjo, a palavra nãkâ é usada. Normalmente hãrag é usada para 
descrever a morte violenta de um homem causada por outro homem — às vezes com 
razão, às vezes sem, infelizmente! 

Bibliografia: A M A R A N , D . , Retaliation and compensation, JQR, 2:191-211. — D A U B E , 

D., Error and accident in the Bible, Revue Internationale des Droits de / 'Antiquité, 2:393-
416. — PRITCHARD, J. B., ed., ANET, p. 161-97, onde se acha uma comparação entre as leis 
bíblicas e as leis do Oriente Médio antigo. — SAALSCHIJTZ, Das Mosaische Recht mit 
Bcrücksichtigung des spateren Judentums, v. 2, 1848, p. 437-592. 

H.G.S. 

515 niri (hãrâ) conceber, engravidar; ser progenitor; ser concebido. 

Termos Derivados 
515a rnr {hãrâ) grávida. 
515 b n p " (hãrfyâ) grávida. 
515c "p*"?1" (herãyôn) concepção, gravidez. 
Três palavras são usadas em relação ao processo de geração: hãrâ, "conceber", yãlad, 

"gerar, dar à luz", e hO.l, "ter dores de parto", "estar em trabalho de parto". Outra palavra 
para conceber éyãham, mais usada, todavia, para animais no cio (cf, porém, SI 51.5(71). 
A primeira descreve o fato da concepção, e as duas últimas a culminação do processo. 

Geralmente hãrâ é usada para descrever o resultado de relações sexuais. Nesse 
contexto há freqüentemente uma conexão com alguma fase do programa redentor de Dcu3. 
Isto é, as concepções de que fala o AT são de crianças que desempenham papel importante 
na história da redenção. Embora seja um assunto secundário na estrutura de Gênesis, o 
registro da concepção de Ismael (Gn 16:4, 5) pode ser considerado um lembrete da 
insensatez de usar meios humanos para atingir os propósitos de Deus: "a semente 
prometida não vem da natureza, mas da graça" ( DODDS , The book of Genesis, London, 
1896: p. 148). A fé de Sara não pôde suportar a tensão da demora. 

Os nascimentos sucessivos de Caim, Abel e Sete nos propõem a esperança da 
redenção pessoal. Nem todos seguiram pelo caminho de Caim, e a mensagem da graça foi 
preservada até Noé e por intermédio dele. O poder seletivo, monergístico de Deus é 
demonstrado na concepção de Isaque (Gn 21.2), mostrando que somente o poder de Deus 
é capaz de realizar seus propósitos redentores, pois tanto Abraão quanto Sara já eram 
velhos demais para gerai- filhos. O homem deve confiar somente no poder de Deus, não 
em suas próprias tentativas desesperadas. 

Rebeca era estéril, e Isaque orou para que ela concebesse (Gn 25.21). Isaque 
presumivelmente esperava filhos cedo em seu casamento, algo muito natural, já que 
vivera sob a promessa de que Abraão se tornaria pai de muitas nações (Gn 17.4). Somente 
quando recorreu a Deus em oração é que foi concedido a Rebeca conceber, o que enfatizou 
mais uma vez que a criação da santa linhagem estava nas mãos de Deus. 

No caso de Jacó, a questão era um número quase que excessivo de filhos. A história 
do nascimento de seus onze filhos em Padã-Arã é apenas esboçada (Gn 29.32 e ss.). Mas 
os mesmos princípios são ali verificados. Primeiramente, não há dúvida quanto à 
identidade dos herdeiros da terra da promessa. Em segundo lugar, as pessoas que 
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516 C~r (háras) 

transmitem os oráculos de Deus são claramente definidas. Em terceiro lugar, é claro que 
o verdadeiro povo de Deus deve, a todo tempo, ser reconhecido por meio da fé entregue 
a Abraão. 

O poder criador de Deus manifesta-se definitivamente no nascimento do Messias, 
pois ele deveria ser gerado por Deus, o Espírito, no ventre da virgem (Is 7.14), 
completando assim a longa obra divina da redenção. O nascimento do filho da virgem, à 
luz de seu contexto, surge como uma repreensão das idéias de Acaz sobre como garantir 
segurança para Israel, e o caráter divino do filho anuncia que paz e segurança só virão 
quando o próprio Deus governar a terra. 

lAlega-se agora que a fraseologia de Isaías 7.14 se encontra em ugarítico (UT, 16:77, 
11.5, 7), e que não passa de uma fórmula que anunciava a chegada de um herdeiro real, 
nascido naturalmente. Não é bem este o caso. No texto ugarítico o verbo hry, uestar 
grávida", não é sequer usado. O texto fala de uma virgem (btlt) que mais tarde dará à luz 
um filho de maneira natural. É interessante que o texto ugarítico usa como paralelo a 
palavra cognata do hebraico para virgem, 'almâ (q.v.), de Is 7.14. A questão é outra em 
Isaías. Ali o profeta fala de uma virgem grávida, usando o particípio (ou adjetivo) de hãrâ. 
O anúncio é semelhante àquele feito a Hagar (Gn 16.11), que havia concebido e estava 
grávida. Xo que diz respeito à gramática, a profecia poderia corresponder a uma virgem 
grávida da mesma época do profeta ou ainda no futuro, mas a referência à virgindade 
demonstra que a gravidez é milagrosa. R.L.H.] 

O nascimento de Samuel (1 Sm 1.20) também demonstra o poder redentor de Deus. 
O desejo de Ana por filhos é usado por Deus para prover um líder espiritual para seu povo 
numa hora em que um sacerdote dedicado e um mestre da lei eram uma necessidade 
premente. De igual modo, mesmo em face do decreto de Faraó, o nascimento de Moisés 
e sua sobrevivência na corte real parecem ser a frustração quase irônica da vontade 
faraônica pelo Deus dos céus, com o propósito de cumprir seus desígnios. 

O uso figurativo da raiz aparece em seu uso para dizer que a origem das mentiras 
está no coração, na alma do homem, o primeiro passo para o pecado aberto. As dores de 
parto de uma mulher grávida são usadas como comparação para descrever o pavor que 
se apodera da alma humana quando o julgamento de Deus é lançado sobre ela (Is 26.17). 

H.G.S. 

ji-lu (hêrôn). Veja o n.° 515c. 
nnn (hãrtyâ). Veja o n.° 515b. 
j i ™ (hérãyôn). Veja o n.° 515c. 
nç—n (hdrísâ). Veja o n.° 516b. 

(hãrisut). Veja o n.° 516c. 

516 w"-- (h.ãras) abater, derribar, derrubar, quebrar, romper, destruir, 
subverter, arrojar, arruinar; destruidor. 

Termos Derivados 

516a tD~n (fieres) subversão, destruição. 
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517 -nn (hrr) 

516b tnO^-.n (hãrísâ) ruína. 

516c tniOHH (hãrisüt) subversão, destruição. 

Ksta raiz significa destruir por meio de derrubada, e.g., muralhas, casas e fortalezas. 
Seu primerio uso acontece em Êx 15.7, referindo-se à destruição dos exércitos egípcios 

no mar Vermelho. No Sinai Moisés foi instruído a erigir barricadas em torno do monte 
para impedir que o povo traspassasse e chegasse perto demais. Tal rompimento e 
aproximação seriam uma ação destrutiva contra a santidade de Deus. 

Gideão começa a sua obra de libertação derribando o altar que seu pai construíra a 
Baal (Jz 6.25), quando o próprio pai chamou a atenção do povo para a impotência de tais 
ídolos (w . 28-35). Nos dias de Elias, foi o povo quem derrubou os altares do Senhor (1 Rs 
19.10, 14), mas. no reavivamento que se seguiu, o culto a Baal foi destruído cm Israel, ao 
menos por algum tempo. 

Quanto aos cananeus, Israel deveria destruí-los (Êx 23.24) e quebrar os seus ídolos, 
atingindo assim o seu moral e derrotando-os. 

Objetos de destruição incluíam muralhas (Ez 13.14), alicerces (Ez 30.4), celeiros (J1 
1.17), cidades (2 Rs 3.25; 1 Cr 20.1), tanto por Deus (Lm 2.22; Êx 15.7) quanto pelos 
homens (1 Cr 20.1). A mulher insensata derruba sua casa com as próprias mãos (Pv 14.1) 
e de igual modo o rei que aceita suborno (influenciando assim o seu julgamento) destrói 
o reino que deveria sustentar. Era prática costumeira de guerra destruir cidades que não 
se rendiam quando suas muralhas eram rompidas (1 Cr 20.1; cf. Dt 20.10-14). As idéias 
perversas que os ímpios disseminam nas cidades provocam sua destruição (Pv 11.11), 
solapando a moralidade e a vontade de resistir ao invasor. A negligência do preguiçoso 
podia provocar a deterioração dos muros do jardim que marcavam os limites da 
propriedade (Pv 24.31). 

Parte da missão de Jeremias era derribar a falsa religiosidade de Israel para que a 
verdadeira obra de Deus pudesse ser erguida em seu lugar (Jr 1.10). 

heres. Subversão, destruição, o resultado de atividades destruidoras (ocorre apenas em 
Is 19.18), aplicado num trocadilho à cidade egípcia de On (Heliópolis, cidade do Sol, heres), 
numa pequena mudança de h para h. A ARC mantém a palavra heres, "destruição", 
enquanto a ARA e a BLH modificam o TM a fim de que reze heres, "sol". 

hárisâ, hãrisüt. Subversão, destruição, ruína. A segunda palavra dá o sentido 
abstrato de "ruína". 

517 TY? (hrr). Aceita como raiz de: 
517a t~IH (har) colina, outeiro, região montanhosa, monte, montanha. 
A antigüidade, a majestade, o poder e a altura das montanhas que se erguiam até 

o céu, acima das nuvens, naturalmente levou os homens a associá-las aos deuses. Os 
povos da antiga Mesopotâmia pensavam que em Kaminer Duku. a montanha brilhante 
ao leste, os deuses fixavam o destino no dia de Ano Novo, e que em Mashu, ao oeste, o céu 
e o mundo subterrâneo se encontravam, oferecendo assim entrada ao reino dos mortos. 
Na Síria-Palestina as montanhas eram adoradas e serviam de local de cultos pagãos. 
Segundo os textos de Ram Shamra, Zafom, o atual monte Cassius, ao norte de Ram 
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Shamra, era adorado e considerado a morada de Baal. 
O AT usa montanhas com conotações teológicas de pelo menos quatro modos 

difprpntp* Primeiro, o Senhor é maior que as montanhas; ele as estabelece (SI 65 6(71; 
90.2), pesa (Is 40.12), quebra em pedaços (1 Rs 19.11; Hc 3.6), trilha e mói (Is 41.15), 
ateia-lhes fogo (Dt 32.22; SI 83.14[15j; 104.32), derrete-as (Mq 1.4; Is 63.19) e as remove 
(Jó 9.5). Isaías retrata a vinda do Senhor e o retorno dos exilados de Israel sob o aspecto 
do nivelamento dos outeiros (Is 40.4; 45.2; 49.11). 

Segundo, as montanhas são símbolos de poder: Babilônia é chamada de montanha 
destruidora (Jr 51.25); a oposição a Zorobabel é comparada a uma montanha que se 
transformará numa planície (Zc 4.7), e o reino que durará por toda a eternidade é 
simbolicamente retratado como uma montanha que enche a terra (Dn 2.44). 

Terceiro, o Senhor dá ao seu povo um sentido de sua proximidade escolhendo montes 
para sua adoração e revelação. Moisés e Elias oram sobre uma montanha (Êx 17.9; 1 Rs 
18.42); bênçãos e maldições eram invocadas sobre os montes Ebal e Gerizim (Dt 11.27; 
27.12 e s., Js 8.33), a adoração é oferecida sobre vários montes (cf. Gn 22.2: Js 5.3; 1 Sm 
9.12 e s.; 1 Rs 3.4) e a arca foi colocada sobre um outeiro (1 Sm 7.1; 2 Sm 6.3). 

Acima de tudo e de todos, porém, o Senhor escolheu a Sinai e Sião como os lugares 
onde se revelaria. No monte Sinai a lei foi outorgada e o culto nacional estabelecido. Foi 
para Ilorebe que Elias fugiu e recebeu novos suprimentos de graça e poder. Em Sião ele 
colocou o seu nome, e o monte se tornou o lugar central e definitivo de adoração (Ex 15.17; 
Dt 12.1). Ali as tribos se reuniam para adorar (SI 122; 133). 

Há no AT mais do que um indício de que a Sião terrena é apenas um símbolo daquilo 
que no NT se torna explicitamente a Jerusalém celestial. O "monte de Deus" em Salmos 
68.15116) é entendido por BDB e por Dahood (Psalms II, AB) como uma referência geral a 
uma alta montanha, mas, apesar disso, o quadro é o da subida triunfante de Deus e da 
montanha celestial (cf Ef 4.8-10). Nos últimos dias Sião será a exaltada fonte da lei de 
Deus e o centro de seu domínio, a Jerusalém celestial na terra (Is 2.2, 3; Mq 4.1, 2). 

Quarto, empregando a imagem das nações vizinhas, o AT denota a morada divina por 
referências ã montanha do extremo norte (SI 48.2). Em Isaías 14.12 e ss. e em Ezequiel 
28.11-19, os reis pagãos da Babilônia e de Tiro, respectivamente, são descritos como 
homens que buscam tornar-se deuses subindo à montanha mitológica dos deuses. Porém, 
como Foester observa corretamente: "A questão decisiva, porém, é que aqui o mito pagão 
é usado ironicamente em cânticos que zombam da queda dos reis pagãos". Em outros 
lugares a mitologia pagã é deliberadamente colocada em segudo plano (TDAT, v. 5, p. 483). 
Alguns entendem que estes dois deuses são alusões a Satanás e vêem a montanha ao 
norte como um símbolo do céu. 

Bibliografia-: HAMLIN, E. John, The meaning ofmountains and hills in Isa 41:14-16, 
•JNESY 13:185-90. — TDNT v. 5, p. 479-83. 

B.K.W. 

518 ~~~ (hãtal) enganar, zombar. Este verbo ocorre apenas uma vez, no piei (1 
Rs 18.27). 

518a [hãtulim) zombaria, zombadores (Jó 17.2, somente). 

n r n (hãtat). Veja o n.° 488. 
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519 T (,wã), * (we), 1 (ú) e, então, assim, quando, agora, o«, mas, gz/e e vários 

outros significados. A vocalização varia. 
Este é um prefixo inseparável, usado como conjunção ou partícula introdutória, e 

geralmente traduzido por "e". 
O uso fundamental do prefixo é o de uma simples conjunção "e", ligando palavras 

("dias e anos", Gn 1.14), orações ("e fazerem separação", Gn 1.18) e períodos inteiros 
(ligando Gn 2.11 ao versículo 12). É usada com mais freqüência, todavia, numa variedade 
muito maior de construções, do que o conectivo português "e". 

E usada com freqüência no começo de frases, razão pela qual versões antigas 
começavam muitos versículos com um "e" inexplicável. Este uso pode ser entendido como 
uma leve partícula introdutória, que pode ser traduzida por "ora", por "pois" (ARC em Êx 
1.1) ou mesmo deixada sem tradução (como fazem a ARA e a BLH em Êx 1.1; cf. ainda Gn 
3.1 e 4.1). 

A palavra que se segue ao prefixo nem sempre é um elemento extra, diferente 
daquilo que o precedeu: "Judá e Jerusalém" (Is 1.1), destacando Jerusalém como uma 
parte importante e representativa de Judá; "em Ramá, e em sua própria cidade" (1 Sm 
28.3), corretamente traduzido por "que era a sua própria cidade", num uso explicativo, 
pois Samuel vivia em Ramá. Quando a segunda palavra especifica a primeira, a 
construção é chamada uma "hendíadis", i.e., duas palavras com apenas um sentido. Por 
exemplo, "em tenda e em habitação", em 2 Samuel 7.6, significa "uma habitação em forma 
de tenda" (cf. ARC). 

O prefixo pode significar "ou", ou ainda o negativo "nem" (Êx 20.10); caso contrário, 
idéias opostas, pode funcionar como o adversativo "masr (Gn 3.3; 4.2). Pode acrescentar 
um sujeito adicional do maneira pouco comum em português: "jejuarci cu, c a3 minhas 
servas" (Et 4.16). A palavra conectada pelo prefixo pode denotar o propósito da palavra 
anterior, como na expressão "divida e conquiste". Usado duas vezes, o sentido do prefixo 
pode ser "tanto [...] quanto" (Nm 9.14 . O que em hebraico é literalmente "um peso e um 
peso" (Dt 25.13) é corretamente traduzido por "pesos diversos". O prefixo é usado ainda 
para conectar duas idéias num mesmo provérbio: "Água fria para o sedento, e boas novas 
de um país distante" (Pv 25.25), indicando a semelhança entre os conceitos. Estes usos 
não são na verdade sentidos diferentes da conjunção. Vêm do fato de o hebraico ser uma 
língua muito mais paratática do que o português. Subordinamos certas orações e 
especificamos os relacionamentos na oração. O hebraico freqüentemente coloca as orações 
e as locuções lado a lado, deixando ao sentido e à justaposição a responsabilidade de 
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especificar o relacionamento exato. 
O prefixo é muitas vezes usado para introduzir uma oração circunstancial, sendo 

mais bem traduzido por "quando", "desde que", "se", "com", etc. "For que está triste o teu 
rosto, e (i.e., "se", "já que") não estás doente?" (Ne 2.2). O prefixo pode muitas vezes ser 
traduzido por "então", como uma conseqüência que introduz a segunda parte de uma 
oração condicional: "Mas, se não as lavar I...J [entãol levará sobre si a sua iniqüidade" (Lv 
17.16) — o chamado waw da apódose. 

Um uso muito comum deste prefixo ocorre com uma forma abreviada da conjugação 
prefixada do verbo, numa construção especial em que a primeira letra depois do waw é 
(geralmente) reduplicada. Esta forma, geralmente chamada de "waw consecutivo", 
normalmente denota seqüência numa narrativa de tempo passado. Algumas vezes, 
todavia, a ação não é seqüencial no sentido estrito da palavra. Pode indicar seqüência 
lógica (cf. Gn 2.1; 23.20; Dt 3.8). ou ação que é, na verdade, anterior ao verbo precedente, 
i.e., funcionando como um mais-que-perfeito (cf. Gn 19.27; Nm 1.48; 2 Sm 12.27; 1 Rs 
12.13: passim). W. Martin refere-se a este último uso como uma "narrativa 
descronologizada" (Dischronologized narrative in the Old Testament, VT, Congress 
Volume, Rome, 1968, 179-86). Este uso explica a aparente contradição entre Gênesis 1.24-
26 e Gênesis 2.19. A última passagem significa: "o Senhor tinha criado...". 

[A origem e o próprio significado do waw consecutivo têm sido muito discutidos. O 
tratamento do assunto em GKC está de acordo com o de S. II. Driver (.Use of lhe Tenses in 
Ilebrew). Afirma, em resumo, que esta forma encontra-se apenas em seqüências e que 
deriva seu significado do verbo principal. Um verbo principal no perfeito será seguido por 
esta forma que representa uma continuação da ação passada vista como incompleta sob 
o prisma de um horizonte passado. Semelhantemente, para a seqüência de um verbo 
principal no imperfeito viria um perfeito precedido de waw consecutivo. 

Uma opinião alternativa fui apresentada por Zellig S. Ilarris, em The deueloprnent 
of the Canaanite dialects (New Haven, American Oriental Society, 1939), nas p. 47-9. O 
autor argumentou que este waw preservara um antigo pretérito ugarítico que, por 
acidente, era semelhante em forma ao imperfeito, que se desenvolvera depois. 

G. H. Gordon demonstra de maneira bastante convincente que o alegado pretérito 
ugarítico era idêntico em forma ao imperfeito do hebraico. Todos admitem, entretanto, que 
este tempo preformativo em ugarítico tinha tanto um uso narrativo pretérito quanto um 
uso imperfeito. R. Laird Harris (.Introductory Hebrew grammar, Eerdmans, 1950, p. 33-4) 
modificou a posição de Zeliig S. Harris, afirmando que o waw consecutivo é a forma 
preservada do antigo sentido ugarítico do tempo imperfeito, que era usado com sentido 
pretérito acompanhado ou não do waw. Na poesia hebraica o imperfeito também 
demonstra esse sentido pretérito com ou sem o waw. Cf. a seqüência de verbos em Salmos 
18.4-12. 

G. Douglas Young argumentou que este waw é um reflexo do uso egípcio (The origin 
of the waw consecutive, JNES, 12:248-52). 

O waw com a pontuação costumeira (shewa simples) é usado com o imperfeito e 
chamado de waw conjuntivo. O sentido dessa forma também é debatido. Não parece 
referir-se ao futuro o que exigiria um perfeito com waw consecutivo. Aliás, 
normalmente atribui ao verbo uma força subjuntiva, expressando resultado, propósito, 
volição, etc. Freqüentemente recebe um sufixo á, característico do coortativo. 

A mesma conjunção é usada comumente em ugarítico, mas aparentemente como 
palavra a parte, pois geralmente aparece separada da palavra seguinte por uma espécie 

372 



521 -.TI (wzr) 

de hífen. M. Dahood defende ainda a existência do waw enfático, do watv explicativo e do 
waw vocativo (Psalms III, AB, p. 400-2). R.L.H.] 

Bibliografia: BLAKE, Frank R., The Hebrew waw conversive, JBL, 63:271-95. — 
MEEK, Theophile J., Translating the Hebrew Bible, JBL, 79:328-35. — POPE. Marvin, 
"Pleonastic" waw before nouns in Ugaritic and Hebrew, JAOS, 73:95-8. — YOUNG, G. D., 
The origin of the wãw conversive, JXES, 12:248-52. — WERNBERG M0LLER, P., "Pleonastic" 
waw in classical Hebrew, JSS, 3:321-6. 

C.P.W. 

520 *H (wãw) gancho, grampo. 
O sentido básico da palavra é "gancho", "grampo". E usado 13 vezes no AT, mas 

apenas no plural e em Êxodo 26, 27, 36 e 38. É usado para descrever os ganchos de prata 
e de ouro aos quais eram presas as cortinas do tabernáculo. Embora não usada assim no 
AT, a palavra também descreve o waw, a sexta letra do alfabeto hebraico, provavelmente 
em virtude de sua forma. 

C.P.W. 

521 "IP. (wzr) Aceita como raiz de: 

521a f i r (wãzãr) culpado (ARA, "carregado de culpa"; ARC, "perverso"; BLH. 
"culpado"). 

Os tradutores da Versão Autorizada inglesa (KJV) leram a palavra como se fosse wã, 
"e". acompanhado de zãr (qal particípio de zúr), "estranho", mas BDB. KB e outros a 
traduzem por "culpado" (Pv 21.8, apenas). Pode ser relacionado a um cognato árabe que 
significa "carregar um fardo" ou ainda a outro cognato que significa "ser culpado". 

C.P.W. 

TV) (wãlãd). Veja o n.° 867a. 
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í 
522 (z'b). Aceita como raiz de: 

522a nfc? Web) lobo ( e . g G n 49.27; Jr 5.6). 

DK7 (zõ't). Veja o n.° 528. 

523 ÜDT (zbb). Aceita como raiz de: 
523a 7Z~2> (.zebüb) moscas. 
Encontrado apenas seis vezes no AT, incluindo quatro ocorrências como parte do 

nome composto "Baal-Zebube". Eclesiastes 10.1 usa a palavra como parte de um provérbio: 
"A mosca morta faz o ungüento do perfumador exalar mau cheiro". Em Isaías 7.18, a 
mosca (ou "moscas") é simbólica dos exércitos do Egito, que descerão sobre a terra de 
Israel a mandado do Senhor e devastarão a terra. Uma das pragas do Egito agora 
assolará os hebreus. 

Em 2 Reis 1, Acazias, rei de Israel, enviou mensageiros para interrogarem o deus 
filisteu Baal-Zebube, o deus de Ecrom. Acazias fora ferido numa queda e queria saber se 
haveria de recuperar-se (1.2). Por ordem de Deus, Elias confrontou os mensageiros, 
rcprcendeu-os por estarem indo consultar um deus pagão e predisse a morte de Acazias 
(1.3, 6). Mais tarde Elias pessoalmente declarou ao rei que sua falta de fé no Deus de 
Israel selara seu destino (1.16). 

Uma vez que Baal-Zebube significa "senhor das moscas", intérpretes do AT acreditam 
que "moscas" seja uma alteração escarnecedora de zcbúl, "príncipe", "alto" ou "trono". Na 
literatura ugaríiica, Baal é tratado de príncipe. A mudança de "príncipe" para "moscas" 
seria paralela ao uso de bõshet, "vergonha", em lugar de "Baal", em nomes como Isbosete 
e Mefibosete. No NT ^Belzebu" é chamado "o príncipe dos demônios". A maioria dos 
manuscritos gregos traz beelzeboul, embora a versão siríaca e manuscritos similares usem 
beelzeboub. 

H.W. 

524 12T {zãbad) conceder, presentear, dotar (Gn 30.20). 

375 



525 rqr (zãbah) 

Termo Derivado 

524a ~Qi (zeòed) dote, presente (Gn 30.20). 

Z1ZT (^òwò). Veja o n.° 523a. 

]V7C7 (z'búlün). Veja o n.° 526b. 

525 HZT (zãbah) sacrificar, abater. 

Termos Derivados 

525a triz? (2ebah) sacrifício. 

525b (mizbêah) altar. 
O verbo zãbah é usado principalmente em relação ao abate de animais para o 

sacrifício. Ocorre mais freqüentemente no qal, embora o piei ocorra 19 vezes em relação 
aos sacrifícios idolatras realizados nos altos (Os 11.2; 2 Rs 12.3). Em três ocorrências o 
piei refere-se aos numerosos e legítimos sacrifícios oferecidos por Salomão (1 Rs 8.5; 2 Cr 
5.6) e por Ezequias (2 Cr 30.22). 

z e b a h . Sacrifício. Substantivo genérico freqüentemente ligado às ofertas (SI 4 0 . 6 [ 7 ] ) 
ou aos holocaustos ( 1 Sm 6.5; Êx 10.25) . É várias vezes associado às ofertas pacíficas 
(shHãmim, cf. Lv 3 .1; 17.5) , mas por vezes é distinguido delas (Nm 15.8; Js 22 . 27 ) . 
Freqüentemente zebah é o acusativo cognato de zãbah. mas sacrifícios também podem ser 
"feitos" (Nm 6 .17 IARA, "oferecer"; ARC "sacrificar"!; 1 Rs 12 .27 ) , "trazidos" (Am 4 .4 ; Dt 
12.6 ) ou "aproximados" (Lv 7 .11 , IARA e ARC, "oferecer"]). 

m i z b ê a h . Altar. Lugar de sacrifício. Usada 401 vezes, esta palavra aparece 
principalmente no Pentateuco e nos livros históricos. Altares de pedra (Js 8.31), de terra 
(Êx 20.24), de madeira e bronze (Êx 38.1) e de madeira e ouro (Êx 30.1-6) são 
encontrados. Algumas vezes os altares recebem nomes, como o altar de Jacó em Siquém 
("El, o Deus de Israel", Gn 33.20), o de Moisés em Refidim ("O Senhor é minha bandeira", 
Êx 17.15) ou o de Gideão em Ofra ("O Senhor é paz", Jz 6.24). Há muitas referências a 
altares ilegítimos, freqüentemente associados a postes-ídolos (Êx 34.13) e aos altos (2 Rs 
23.15). 

A importância dos sacrifícios é vista logo no inírio do livro de Gênesis. Depois do 
dilúvio, Noé construiu um altar e sacrificou animais e aves "limpos" ao Senhor. Abrão 
adorou ao Senhor que lhe aparecera, construindo um altar em Siquém ao chegar à terra 
da promessa. Outros altares foram construídos pelos patriarcas Isaque e Jacó, em Berseba 
e Betei, para comemorar a bênção de Deus (Gn 26.25; 35.7). Isaque foi colocado sobre o 
altar no monte Moriá por seu pai Abraão, mas seu lugar acabou ocupado por um cordeiro, 
no que foi o mais claro exemplo do significado do sacrifício substitutivo no AT. O sacrifício 
do cordeiro pascal e o conseqüente livramento dos primogênitos comunicavam o mesmo 
significado (Êx 12.27). 

Gênesis também registra o sacrifício oferecido por Jacó ao concluir uma aliança com 
Labão (31.54). A refeição simbolizava a amizade entre as duas partes e sua intenção de 
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manter as promessas feitas. Quando Israel fez aliança com o Senhor, Moisés construiu 
um altar ao pé do monte Sinai e ali ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas (Êx 24.4, 5). 
Salmos 50.5 refere-se aos que "comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios". 

No monte Sinai, Moisés recebeu instruções sobre os altares e os sacrifícios 
relacionados ao tabernáculo. O altar designado aos sacrifícios de animais era o altar de 
bronze, ou "altar do holocausto". Media cerca de 2, 25 m de cada lado por 1, 40 m de 
altura, tendo em cada um dos vértices superiores uma ponta ou chifre que formava "uma 
só peça com o altar ". Era feito de madeira de acácia e recoberto de bronze (Êx 38.1, 2). 
Uma grelha ou grade de bronze, varas de madeira e utensílios de bronze eram acessórios 
do altar (Êx 30.28: 35.16). Os sacrifícios eram queimados sobre o altar e o sacerdote 
aplicava parte do sangue às pontas do altar e derramava o restante à sua base (Lv 4.7, 
25). Este grande altar ficava localizado no átrio do tabernáculo, de frente para a porta de 
entrada (Êx 40.7). 

O outro altar era chamado o "altar do incenso" ou "altar de ouro" (Êx 39.38; 40.5). 
Tinha cerca de 45 cm de cada lado por 90 cm de altura, com quatro chifres e um friso 
(ARA, "bordadura"; ARC, "coroa") de ouro ao redor. Também era feito de madeira de acácia, 
mas era revestido de ouro (Êx 30.1-6). O sangue da oferta pela culpa era colocado sobre 
os chifres deste altar (Lv 4.7). Por causa do incenso perfumado queimado sobre este altar, 
ele ficava no lugar santo, de frente para a cortina sagrada. 

A purificação do altar do holocausto é, às vezes, relacionada à consagração de toda 
a tenda da congregação (Êx 29.44). O sangue era aspergido sobre o altar para fazer 
expiação por ele, bem como pelo lugar santíssimo no Dia da Expiação (Lv 16.20, 33; cf 
8.15). Há também várias referências à dedicação do altar. Várias ofertas foram 
apresentadas (Nm 7.10, 11, 84), e o altar foi ungido com óleo (Êx 40.10). Quando Arão e 
seus filhos foram consagrados, o óleo da unçao foi aspergido sete vezes sobre o altar (Lv 
8.11). 

O rei Salomão construiu um altar de holocausto de 10 m de cada lado e 5 m de altura 
(2 Cr 4.1). Mesmo assim, o altar não foi grande o bastante para as ofertas de dedicação 
do templo (1 Rs 8.54), a "casa do sacrifício" (2 Cr 7.12). 

Os sucessores de Salomão às vezes negligenciavam o altar, mas reis bons como Asa 
(2 Cr 15.8) e Ezequias (2 Cr 29.18) o purificavam. Acaz o substituiu por outro, construído 
segundo o modelo de um altar sírio que vira em Damasco (2 Rs 16.14, 15). Uzias também 
pecou ao usurpar funções de sacerdote e queimar incenso sobre o altar de ouro (2 Cr 
26.16). 

Vários outros altares importantes são mencionados nas Escrituras. Josué construiu 
um altar de pedras não lavradas sobre o monte Ebal quando Israel renovou sua aliança 
com Deus (Js 8.31). As duas tribos e meia que se haviam estabelecido na Transjordânia 
erigiram um altar "em memória", próximo ao rio Jordão, altar que não servia "para 
holocausto, nem para sacrifício" (Js 22.11, 26). Davi construiu um altar sobre o monte 
Moriá, que seria o lugar do futuro templo, quando o anjo destruidor lhe apareceu ali (2 
Sm 24.25). Elias, por seu turno, tomou doze pedras — uma para cada tribo — e consertou 
o altar do Senhor no monte Carmelo (1 Rs 18:30-32). 

Os chifres ou pontas do altar eram considerados local de refúgio, mesmo para um 
assassino (Êx 21.14). Adonias segurou as pontas do altar, e Salomão poupou-lhe a vida 
(1 Rs 1.50, 51). Quando Joabe, porém, tentou o mesmo recurso, Salomão ordenou que 
fosse morto (1 Rs 2.28). 

A centralidade dos sacrifícios no culto israelita acabou por produzir um desfile 
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ritualista de animais ao altar, e Deus teve de advertir o seu povo que o queimar de 
gordura e o derramamento de sangue não conquistavam automaticamente o seu favor. 
"Obedecer é melhor qu© sacrificar" (1 Sm 15.22) e Deus prefere "lealdade [hesed] a 
sacrifício" (Os 6.6). Isaías afirma que Deus está "farto" das ofertas hipócritas dos 
israelitas (1.11). Retidão e justiça são mais importantes que sacrifício (Pv 21.3). Somente 
quando os corações estão corretos perante Deus é que os sacrifícios são aceitáveis e 
capazes de produzir grande alegria (Ne 12.43). Nos salmos, gratidão e quebrantamento 
de espírito são considerados sacrifícios que honram a Deus (SI 50.14, 23; 51.17(19]). 

Infelizmente Israel era constantemente tentado a se envolver com sacrifícios pagãos. 
Deus os advertira a destruir os altares cananeus e a despedaçar seus postes-ídolos (Êx 
34.13; Dt 7.5), mas em vez disso os israelitas derrubaram os altares de Deus e mataram 
seus profetas (1 Rs 19.10). As vésperas de entrar na terra prometida, Israel foi convidado 
a sacrificar aos deuses de Moabe, e a idolatria e a imoralidade que se seguiram marcaram 
um dos capítulos mais tristes de sua história (Nm 25/2 e ss.). Na Palestina os israelitas 
caíram como presa fácil do culto a Baal, construindo altares e até mesmo templos àquele 
deus cananeu (Jz 6.30; Os 11.2; 1 Rs 16.32). Jeú liderou um ataque maciço contra o 
baalismo depois do desastroso reinado de Acabe (2 Rs 10.19), e Josias derrubou os altares 
(até mesmo altares de incenso) de Raal em sua grande reforma religiosa (2 Cr 24.4, 7). 
Jeroboão I é famoso pelo altar que construiu em Betei e pelos sacrifícios oferecidos aos 
bezerros de ouro (1 Rs 12.32). Não foi senão nos dias de Josias (c. 621 a.C.) que este 
santuário foi destruído (2 Rs 23.15). Entre outras perversões, Acaz sacrificou aos deuses 
de Damasco (2 Cr 28.23), e Araom ofereceu sacrifícios às imagens de escultura 
introduzidas por Manassés (2 Cr 33.22). 

Freqüentemente os escritores bíblicos condenavam os altos, onde o povo (1 Rs 
22.43(44]), e vez por outra os reis (2 Rs 16.4), sacrificavam e queimavam incenso. Embora 
esses "santuários sobre os montes" pudessem reivindicar alguma legitimidade antes da 
construção do templo (cf. 2 Cr 1.3), a tendência forte em tais locais era a adoração de Baal 
ou dos bezerros de ouro de Jeroboão. 

O culto pagão envolvia, às vezes, sacrifício aos demônios (Lv 17.7; Dt 32.17), 
incluindo mesmo o oferecimento de crianças aos ídolos de Canaã (SI 106.37, 38). Tais 
rituais hediondos são citados por Ezequiel como uma das principais razões para o juízo 
de Deus contra o povo de Israel (16.20-21). 

Embora o uso primário de zãbah e zebah diga respeito ao abate de animais para 
sacrifício, por vezes a idéia de "abate" ocorre sem nenhum contexto sacrificial. Era 
permitido aos israelitas abater animais para consumo de carne em suas cidades (Dt 12.5, 
21). Acabe abateu um grande número de ovelhas e bois para oferecer um suntuoso 
banquete a Josafá e seu séquito (2 Cr 18.2). Quando Eliseu abandonou a agricultura para 
associar-se a Elias, matou uma junta de bois e compartilhou a comida com o povo (1 Rs 
19.21). 

As idéias de "abate" e de ""sacrifício" são poderosamente combinadas em passagens 
que retratam o juízo divino. Josias "abateu ou sacrificou" os sacerdotes dos altos nos 
próprios altares em que serviam (2 Rs 23.20; cf. 1 Rs 13.2). O dia do Senhor é descrito 
como um "sacrifício" em que príncipes e exércitos serão destruídos. Um tempo de sacrifício 
estava reservado para Israel (Sf 1.7, 8), para o Egito (Jr 46.10) e para Edom (Is 34.6; veja 
dãshén). A carne dos exércitos de Gogue e Magogue será oferecida como sacrifício sobre 
os montes de Israel para servir de banquete às aves de rapina e aos animais selvagens 
(Ez 39.17-19). 
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Outras passagens futurísticas apresentam as nações sob ótica mais favorável. Isaías 
19.21 declara que um dia os egípcios conhecerão o Senhor e lhe trarão sacrifícios e ofertas 
(cf. 2 Rs 5.17). Em Israel os sacerdotes tinham a promessa de uma responsabilidade 
perpétua de oferecer sacrifícios em favor do povo (Jr 33.18; Ez 44.11). 

Bibliografia: KlDNER, F. Derek, Sacrifice in the Old Testament, London, Tyndale, 
1951. — Al, p.415-510. 

H.W. 

526 {zãbal) exaltar, honrar. Usado somente em Gênesis 30.20, num jogo de 
palavras com o nome Zebulom. 

Termo Derivado 

526a i ^ r izebul) habitação, altura. 
526b (z'biilún) Zebulom. 

z rbul. Habitação, altura, alta morada. Este substantivo é encontrado apenas cinco 
vezes. A vogai é invariavelmente defectiva. Provavelmente é cognato do ugarítico, zbl, 
"príncipe (principado)" (cf. LT, 19: 815). 

O termo z'bul ocorre pela primeira vez em 1 Reis 8.13 (= 2 Cr 6.2), quando, na 
dedicação do templo. Salomão se dirigiu ao Senhor e disse: "Na verdade edifiquei uma 
casa para tua morada..." (ARA). As versões portuguesas são uniformes na tradução. 

Em duas pasagens zcbul é associado com o céu. Isaías 63.15 insta com Deus a olhar 
para baixo desde sua santa e gloriosa "habitação" e intervir em favor de seu povo exilado. 
Em Habacuque 3.11 há uma referência ao longo dia de Josué, quando o sol e a lua 
ficaram parados "nas suas moradas", (cf. Js 10.12, 13). 

A última ocorrência se acha em Salmos 49.14(151, passagem que lamenta o destino 
dos insensatos. Mesmo os ricos estão destinados à sepultura, "... o lugar onde habitam" 
(ARA), ou "por não terem mais onde morar" (ARC), ou ainda "longe de seus lares" (BLH). 

Cada uma dessas referências tem algum elo com "esplendor" ou "majestade", e o 
sentido básico da palavra pode ser "eminência" (cf. SPEISER, Genesis, AB, p. 231). Um dos 
títulos de Baal na literatura ugarítica é zbl b'l ars, "Príncipe Senhor da Terra". O deus 
de Ecrom mencionado em 2 Reis 1.2-6, Baal-Zebube, "Senhor das moscas", pode ser uma 
corruptela intencional de "Baal-Zebul" (cf. zfbúb). 

z °bülün. Zebulom. Nome do sexto filho rie Lia e décimo filho de Janó "Zehiilom" pode 
significar "honra" (cf. Gn 30.19, 20), e Speiser relacionou o nome ao acadiano zubullú, 
"presente dado pelo noivo" (Genesis, AB, p. 231; cf. também zebul). 

A tribo de Zebulom era a quarta maior tanto no começo quanto no Final da 
peregrinação pelo deserto (Nm 1.31; 26.26). Em listas das 12 tribos, Zebulom 
normalmente segue Issacar (Nm 1.9; 2.7), mas na bênção de Moisés, Zebulom é 
mencionada primeiramente (Dt 33.18). Zebulom se associou à desqualificada tribo de 
Rúben para proclamar as maldições sobre o monte Ebal (Dt 27.13). 

A herança tribal de Zebulom é descrita em Josué 19.10-16. Seu território ficava na 
extremidade norte do vale de Jezreel, ao norte de Manassés e de Issacar e ao sul de Aser 
e Naftali. Tanto Gênesis 49.13 quanto Deuteronômio 33.19 associam Zebulom com o mar. 
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Talvez isso se refira basicamente ao comércio entre o mar Mediterrâneo e o mar da 
Galiléia. que enriqueceu a tribo de Zebulom. 

Zebulom foi uma das tribos que não conseguiu expulsar os cananeus (Jz 1.30), mas 
seus guerreiros foram altamente elogiados por sua bravura nas vitórias sobre Sísera e os 
cananeus (Jz 4.6, 10; 5.14, 18) e, posteriormente, sobre os midianitas (Jz 6.35; cf. SI 
68.27[28J). Quando Davi se tornou rei de todo o Israel, Zebulom enviou-lhe um grande 
contingente de 50 000 soldados e amplas provisões (1 Cr 12.33134], 401411). Durante o 
reinado de Ezequias, alguns sobreviventes da tribo de Zebulom aceitaram o seu convite 
para celebrar a Páscoa em Jerusalém (2 Cr 30.10-19). A tribo também é mencionada com 
Naftali como contemplada com a honra de receber Cristo na Galiléia quando de seu 
advento (Is 9.118.23]). 

H.W. 

izãg). Veja o n.° 527a. 
~ÍT (zêd). Veja o n.° 547a. 
]r!T Czãdòn). Veja o n.° 547b. 

527 r.T (zwg), rr (zyg). Aceita como raiz de: 
527a J\ (zãg). Nome de um subproduto da uva, proibido aos nazireus (Nm 6.4). As 

versões (portuguesas) traduzem uniformemente por "casca". 

528 i~7 (zefi), ntfr (zõ't)este, esta, esse, essa, tal. 
Este é o pronome demonstrativo normal, usado às vezes como coletivo (Lv 11.4; Jz 

20.16). A lòrma singular pode ser usada com numerais, como em "estas dez vezes" (Nm 
14.22; cf. "estes muitos anos" em Zc 7.3). Quando modifica substantivo no nornen rectam, 
normalmente segue os demais adjetivos. Se precede adjetivo, como em Ageu 2.9, habbayit 
hazzeh haahãrôn, o adjetivo final, "a última", provavelmente modifica o nomen regens. 
Daí o versículo dever ser traduzido "a última glória desta casa" e não "a glória desta 
última casa". Raramente zeh é usado com nomes próprios, senão especialmente na 
expressão "este Jordão" (Gn 32.10111]; Dt 3.27; Js 1.2, 11). "Este Líbano" também ocorre 
(Js 1.4). 

zeh é muitas vezes usado independentemente com o significado de "este indivíduo" 
ou "este homem", de maneira que dirige atenção concentrada para a pessoa. Em Gênesis 
5.29, Noé é destacado como "este" que "nos dará descanso", e em Isaías 66.2 o Senhor diz: 
"... o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito...". Miqnéias 5 5[43 
declara enfaticamente: "Este [Deus] será a nossa paz". 

Várias vezes refere-se ao indivíduo em questão de modo sarcástico ou desdenhoso. 
Quando Saul foi ungido rei, alguns céticos indagaram: "Como pode este salvar-nos?" (1 
Sm 10.27). Aquis, rei filisteu, reclamou a seus comandados que já tinha loucos de sobra, 
quando "este" (Davi) fingiu estar louco para escapar dos filisteus 1 Sm 21.15116]). O 
próprio Davi referiu-se ao sovina Nabal como "este" cuja propriedade Davi tinha 
aparentemente protegido em vão (1 Sm 25.21). 

Em Juizes 5.5 e Salmos 68.8[9], Deus é chamado de zeh Stnãy, "aquele do Sinai", 
emprego semelhante ao do árabe dú, "o dono de" ou "o que pertence a". Deus se revelara 
a Israel em grande poder no monte Sinai, de modo que quando entrava em ação a favor 
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de seu povo, este pensava nele sob o aspecto de sua revelação por excelência no Sinai (cf. 
o raro demonstrativo e relativo hebraico zü). 

O uso pejorativo de zeh também se vê em versículos em que pode ser traduzido "tal". 
Quando Bildade descreve as calamidades que áobrevêm ao ímpio, afirma: "Tais são, na 
verdade, as moradas do perverso..." (Jó 18.21). O próprio Jó lamenta a fragilidade do 
homem e pergunta a Deus: "E sobre tal abres teus olhos...?" (Jó 14.3). 

zeh também é ligado encliticamente a uma variedade de pronomes interrogativos com 
o propósito de fortalecê-los. O Senhor pergunta enfaticamente: "Onde Cê zeh) está a casa 
que me ediScareis vós?"(Is 66.1). Um Deus todo-poderoso jamais poderia ser contido num 
templo feito por homens. Muitas vezes este tipo de pergunta envolve emoções fortes. 
Observe-se o clamor de Moisés perante Deus: "... Por que, afinal, (lãmniá zeh) me 
enviaste?" (Êx 5.22), ou a queixa dos israelitas a Moisés: "Por que, afinal, saímos do 
Egito?" (Nm 11.20). Em tais exemplos, "afinal" é uma tentativa de expressar a presença 
de zeh. 

zeh ou seu feminino zõ't) também é usado em combinação com preposições. Por 
exemplo, bâzõ't pode significar "a despeito disso" (Lv 26.27; SI 27.3). A forma bãzeh 
significa "aqui" em Gênesis 38.21, 22 e Números 23.1, provavelmente uma elipse de "neste 
lugar". 

H.W. 

529 znr (zhb). Aceita como raiz de: 
529a t^riT (zãhãb) ouro. 
Este é o mais básico de vários termos hebraicos para ouro, embora seja modificado 

por uma série de adjetivos que se referem a tipos diversos de ouro. A maior parte das 
referências a ouro no AT está relacionada ao tabernáculo ou ao templo e ao palácio 
construídos por Salomão. 

Ouro "bom" é mencionado em conexão com o jardim do Éden, em Gênesis 2.12. Ouro 
puro (tãhôr > aparece várias vezes em Êxodo. A arca da aliança foi revestida de ouro puro, 
e havia um friso de ouro à sua volta (Êx 25.11). O castiçal foi feito de ouro puro batido 
(miqshâ) em uma única peça, sua base, haste e braços (37.17, 22). Os querubins também 
foram feitos de ouro puro batido (25.18). Fios de ouro foram usados para fabricar a estola 
sacerdotal usada pelo sumo sacerdote (Êx 28.6). 

Na era salomônica o ouro puro é chamado de sãgur, talvez cognato do acadiano 
sakru. Pode ter sido ouro batido em folhas finas para ser usado em revestimentos. O 
Santo dos Santos do templo era revestido com este ouro puro (1 Rs 6.20), e do mesmo 
material foram feitos os candelabros (1 Rs 7.49). Os utensílios que Salomão usava na casa 
do Líbano também eram de ouro puro (1 Rs 10.21 = 2 Cr 9.20). Salomão fez escudos de 
ouro batido (shahút). em liga com algum metal para torná-los mais resistentes (1 Rs 
10.16). Seu trono de marfim foi revestido de "ouro refinado" (múpãz, 1 Rs 10.18). Muito 
ouro foi levado da região de Ofir para Israel durante o reinado fabuloso de Salomão (1 Rs 
9.28; cf SI 45.9110]. 

Os israelitas foram advertidos a não fazer ídolos de prata ou ouro, mas a adoração 
ao bezerro de ouro foi um problema constante (Êx 32.3, 4; 1 Rs 12.28). Quando Deus 
castigou os filisteus por terem-se apoderado da arca da aliança, eles fizeram cinco réplicas 
em ouro das suas hemorróidas ou tumores (cf. 'õpel) e cinco ratos de ouro como oferta pela 
culpa ao Senhor (1 Sm 6.4). 
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Em Salmos a palavra de Deus é considerada mais valiosa do que o ouro (SI 
19.10(111), e a sua lei, melhor que milhares de peças de ouro e prata (119.72, 127). O 
próprio Deus é descrito como vindo em "áureo esplendor", em Jó 37.22. 

H.W. 

530 *GTIT (záham) ser impuro, abomináveL Ocorre apenas no piei (Jó 33.20). 

531 *TTT (.zãhar) /, brilhar, reluzir. 

Termo Derivado 

531a ""717 (zõhar) brilho, claridade. 
Paralelos bem próximos ocorrem no aramaico e no árabe. O verbo e o substantivo são 

usados apenas uma vez no AT (no grau hifil) e empregados para dizer que os sábios que 
levarem muitos à justiça "resplandecerão, como o fulgor do firmamento" (Dn 12.3). 

L.J.W. 

532 *-.nr (zãhar) II, ensinar, avisar, advertir, admoestar. 
Tanto o BDB quanto o KB sustentam ser essa uma raiz homônima, ao passo que 

edições mais antigas de Gesenius tomam este como um segundo sentido da mesma raiz. 
considerando-o relacionado ao primeiro. A raiz é usada 21 vezes, todas no hifil ou no nifal, 
sendo esta última a forma passiva da primeira. 

"Ensinar" é provavelmente o sentido básico da raiz, mas não é usado com freqüência. 
Um exemplo claro ocorre quando Jetro, sogro de Moisés, aconselha o legislador a limitar 
seu trabalho a "ensinar" as leis ao povo (Êx 18.20). O sentido mais freqüente é "avisar", 
que é usado 14 vezes em apenas dois capítulos, Ez 3 e 33, passagens clássicas que tratam 
da responsabilidade dos atalaias em avisar as pessoas sob seu cuidado (cf. Ez 3.17-21; 
33.3-9). O sentido de "admoestai " é ilustrado na afirmação proverbial de que é melhor ser 
um jovem pobre, mas sábio, do que um rei velho e tolo, "que não se deixa admoestar" (Ec 
4.13). 

O Zohar é o nome de um influente comentário místico sobre o Pentateuco, escrito por 
Moses Leon no século XIII. 

L.J.W. 

533 "If (ziw) nome do segundo mês, aparentemente parte do sistema cananeu. Com 
respeito a outros nomes de meses, veja o n.J 613b. 

1T (zü), ÍT (ró). Veja o n.° 528. 

534 (züb) fluir, jorrar, emitir, manar. 

Termo Derivado 

534a (zôb) fluxo, descarga. 
A idéia básica é a de movimento de um liqü^o, fluindo de um lugar para outro. A 
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raiz é usada apenas no qal, nrorrendo 54 vezes, incluindo o verbo e o substantivo. 
A palavra normalmente ocorre em um de três contextos. 1. O movimento de água 

numa correnteza. Diz-se que a água "manou" ou "jorrou" da rocha ferida por Moisés no 
deserto (SI 78.20; cf SI 105.41; Is 48.21). 

2. Uma descrição clássica da Palestina; diz-se que a terra "mana leite e mel". Esta 
frase ocorre muitas vezes no AT (e.g., Êx 3.8, 17; 13.5; 33.3; Dt 6.3; 11.9; etc.). 

3. Um fluxo íou descarga) patológico ou normal, do trato geniturinário. Com três 
exceções, (Lv 22.4; Nm 5.2; 2 Sm 3.29), todos os usos ocorrem em Levítico 15. É usado nos 
versículos 2 a 15, 32 e 33 (11 vezes no caso do verbo, sete vezes no do substantivo) para 
referir-se a uma descarga patológica masculina (provavelmente com diarréia); nos 
versículos 19 a 24 (verbo e substantivo uma vez cada) para o fluxo menstrual normal da 
mulher; e nos versículos 25 a 30 'verbo, uma vez; substantivo, cinco vezes) a um fluxo 
«sangüíneo anormal na mulher. 

L.J.W. 
"TO izüd). Veja o n.° 547. 

534.1 (.zu h L Aceita como raiz de: 

534.1a r * r (zàwít) esquina, canto, ângulo (SI 144.12; Zc 9.15; Lv 1.5). 

534.1b mTZ màzú) despensa {SI 144.13). 

535 T".T {zwz I. Aceita como ra iz de: 

535a (ziz) seres que se movem. 
535b rn'zúzã) portal, umbral, ombreira. 

z i z . Seres que se movem, animais selvagens. Este substantivo é usado três vezes; em 
duas delas significa "seres que se movem" (ARA, "animais que pululam"; ARC, "feras do 
campo") no campo SI 50.11; 80.13(141), e é provável que derive da raiz acima. A terceira 
ocorrência, em Isaías 66.11, significa "abundância" (ARC, "resplendor"), e provavelmente 
deriva de outr;-. raiz não utilizada no AT f também o BDB, embora o KB defenda outra raiz 
não usada, que proporciona a tradução "seio"). 

m e züzâ . Portal, umbral, ombreira. Este substantivo é usado 18 vezes. Sua relação com 
a raiz acima não é certa. A palavra é usada uma vez para as ombreiras do portão de Gaza, 
que Sansão arrancou e carregou para longe junto com o portão (Jz 16.3). É usada uma vez 
para o portal do átrio do tabernáculo, ao lado do qual aparentemente havia uma cadeira 
onde o idoso Eli costumava assentar-se (1 Sm 1.9). É também usada em relação às 
ombreiras do templo, tanto as construídas por Salomão (1 Rs 6.31, 33) quanto as 
mencionadas por Ezequiel (41.21). 

Os israelitas aplicaram sangue às duas m'züzim de suas casas no dia de sua 
libertação do Egito < Êx 12.7, 22, 23). Assim fazendo, salvaram da morte os primogênitos 
(Êx 12.29). 

Bibliografia: THORNES, D. W., The meaning of ziz in Ps 80.13, Exp T, 76:385. 
L.J.W. 
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536 PÇ (zwz) II. Aceita como raiz de: 

536a n (ziz) abundância, plenitude (apenas em Is 66.11). 

m ; (zãwtt). Veja o n.° 534a. 

537 (zwl) I. Aceita como raiz de: 
537a tnbw (zulâ) substantivo derivado, provavelmente, da raiz zCd, "remover", 

não usada no AT. Usado principalmente como advérbio, com os significados de 
"exceto, apenas, salvo que, senão", todos derivados da idéia de "remoção". 

Ocorre 16 vezes, na maioria delas como advérbio de exclusão (Js 11.13; Dt 1.36; SI 
18.311321; Is 45.21, etc.). 

L.J.W. 

538 bV (zfd) II, gastar, esbanjar (apenas em Is 46.6). 

539 (zün) alimentar. Este verbo ocorre apenas uma vez, no hofal (Jr 5.8). 

Termo Derivado 

539a ]ÍTG (mãzôn) alimento, sustento (Gn 45.23; 2 Cr 11.23). 

540 Ccua') tremer, estar aterrorizado. 

Termo Derivado 

540a tniW (z'wâ'â), njltt (jza'âwâ) horror, espanto. 
Os indícios contextuais não nos permitem designar um sentido dogmático ou preciso 

para este termo e seus derivados. Todavia, idéias como "tremor" e "medo" são possíveis 
em todos os casos. Aparentemente descreve os tremores da mandíbula na idade avançada 
(Ec 12.3). Refere-se ao fato de Mordecai não ter "tremido" perante Hamã (Et 5.9), embora 
outro movimento menos específico, típico da cortesia oriental, possa estar sendo descrito 
pela palavra. Uma forma causativa (pilpel) é traduzida em Habacuque 2.7 por "abalar" 
(ARA. ARC), e "ficarão com medo" (BLH). 

z®wã*â, za'ãwâ. Horror, espanto. Termo usado para descrever o povo de Deus depois 
de sofrer o juízo divino. A severidade e a extensão do castigo de Deus são tamanhas que 
os israelitas se tornam um ""horror" ou "espanto" para as nações que os observam (Dt 28.25; 
Jr 15.4; 34.17). Em outros contextos a extensão do juízo e o horror decorrente são 
aumentados pelo desdém <2 Cr 29.8) e por sofrer o saque de invasores (Ez 23.46). 

541 --LI (zúri I, ser estranho. 
KB oferece "voltar-se, desviar-se", como o sentido básico. BDB cita a raiz súr, 

semelhante mas aparentemente não relacionada, que tem esse significado. 
Além de seu uso participial, a palavra aparece apenas quatro vezes no qal, duas no 
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nifal e uma no hofal. Jó 19 13 é uma passagem típica, pois ali o patriarca afirma que seus 
antigos amigos "como estranhos se apartaram" dele. Os usos no nifal e hofal são passivos. 

zür é usado principalmente em sua forma participial, zãr, que aparece 69 vezes. Tem 
força de substantivo e é assim alistada no KB. É usada para descrever uma ação estranha 
à lei (Lv 10. l ) e uma pessoa estranha a determinada família (Dt 25.5), simplesmente outra 
pessoa (Pv 14.10), e outra terra (Os 7.9). O sentido básico é desconhecimento e ausência 
de relacionamento. A forma feminina "a estranha", em Provérbios, é freqüentemente a 
mulher adúltera. 

Bibliografia: SNIDERS, L. A., The meaningofzr in the Old Testament, OTS, 10:1-154. 

L.J.W. 

542 "Tu {zür) II, ser repugnante. 

Termo Derivado 

542a (zãrã' ) coisa repugnante. 
Este verbo é usado apenas uma vez (Jó 19.17), mas é considerado por BDB, KB e 

algumas versões modernas como derivado de uma raiz diferente de zür I, "ser estranho", 
porque o seu cognato árabe se grafa com d em vez de z, como acontece com o cognato árabe 
de zür I. 

543 "H? (zür) III, apertar, espremer. 

Termos Derivados 

543a T"r (zèr) tiara, borda, friso. 

543b FIT (zarzir) cingido, alerta. 

543c T I I D (mãzòr) ferida, ferimento. 
A raiz aparece apenas quatro vezes, todas no qal. Gideão apertou, espremeu a lã com 

que fizera o teste, para ver se continha água (Jz 6.38). 

zêr. T i a ra , friso, borda . A idéia básica da palavra parece ser a de algo localizado no 
exterior ou na beirada de um corpo central, algo que é como que pressionado para fora 
desse corpo. A palavra é usada dez vezes no AT, sempre em referência à "bordadura" (ARA) 
ou "coroa" (ARC), ou "remate" (BLH) em volta da arca (Êx 25.11), da mesa da proposição 
(Êx 25.24, 25) e do altar de incenso (Êx 30.3, 4). Jamais é usada para descrever a coroa 
de um rei. 

L.J.W. 

544 *nnr (zãhah remover, deslocar. Ocorre apenas no nifal (Êx 28.28; 39.21). 

545 \ (zãhal) I, recuar-se, rastejar. Ocorre apenas duas vezes, no particípio, 
traduzido por "serpentes" (Dt 32.24) e "répteis" (Mq 7.17). 
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546 ^n? (zií/iai) II, temer, ter medo (apenas em Jó 32.6). 

547 T* (ztd), "Hí (züd) ferver, fervilhar, agir orgulhosamente, agir com 
presunção, rebelar-se, agir com soberba. 

Termos Derivados 

547a f TT (zêd) soberbo, arrogante. 

547b f [ Í1 { (zãdôn) soberba, orgulho, arrogância. 

547c ffTTT (zêdôn) orgulhoso; fervilhante, turbulento. 

547d t T! (nãzid) alimento cozido, cozinhado. 
Pelo fato de a raiz propriamente dita não aparecer no AT, sua grafia, com yod ou waw 

médio, não é certa. O verbo aparece apenas nos graus qal e hifil, sem distinção clara de 
sentido entre eles. Na esfera física significa "ferver"; na esfera psicológica significa "agir 
com soberba". Contando todos os termos derivados, a raiz ocorre 40 vezes no AT. 

O verbo é usado apenas uma vez em relação a ferver ou cozinhar (Gn 25.27-34). O 
texto afirma que Jacó tinha feito um "cozinhado" (ARC, "guisado", v. 29). 

A forma verbal é usada oito vezes com referência a personalidade, e três dos termos 
derivados são usados apenas nesse campo semântico. A idéia básica é de orgulho, de 
sensação de auto-importância, que freqüentemente é exagerada para incluir desafio e até 
rebeldia. Em Provérbios 11.2, por exemplo, o orgulhoso é contrastado com o humilde (cf. 
Pv 13.10). Uso semelhante se acha em Jeremias 49.16; 50.31, 32; Ezequiel 7.10, com a 
implicação adicional de que Deus se opõe fortemente a tal orgulho. 

zid é freqüentemente usado para referir-se a três aspectos específicos do orgulho. Um 
deles é a presunção. A pessoa orgulhosa age presunçosamente demais a seu favor, 
especialmente no que diz respeito à autoridade. O falso profeta, por exemplo, era alguém 
que se atrevia a falar em nome de Deus, tomando por certo ter autoridade para fazê-lo 
sem, no entanto, ter sido chamado (Dt 18.20; cf. v. 22, onde ocorre o substantivo derivado 
do verbo). Os falsos deuses também são denunciados como seres que arrogam para si 
autoridade que não têm (Êx 18.11); Babilônia, por sua vez, reivindicou demais para si 
mesma em contrariedade ao Santo de Israel (Jr 50.29). A mesma presunção se mostrou 
nos egípcios quando sujeitaram os israelitas à escravidão (Ne 9.10). 

O segundo aspecto é a rebeldia ou desobediência. A pessoa orgulhosa sustenta sua 
opinião a ponto dp <?P rphplar contra qnpm pstpja pm posição dp antnridadp «obre pia Os 
israelitas impuseram assim a sua vontade contra a vontade de Deus quando subiram para 
enfrentar os cananeus, apesar de Deus lhes ter proibido fazê-lo Dt 1.43). O mesmo 
pensamento está contido em Neemias 9.16,29. Eliabe, irmão mais velho de Davi, acusou-o 
de ter vindo ao campo de batalha com os filisteus por puro orgulho (1 Sm 17.28, onde 
zãdôn é usado com o sentido de hybris, "prepotência" ou "arrogância"). 

O terceiro, intimamente relacionado ao segundo, traz consigo o elemento adicional 
da decisão voluntariosa. Se uma pessoa agisse de maneira arrogante e premeditadamente 
matasse o seu próximo, sua própria vida era exigida como punição. Se o homicídio não 
fosse intencional, todavia, havia um local de refúgio disponível para ela (Êx 21.14). N a 
verdade, se uma pessoa intencionalmente desobedecesse ao sacerdote, acarretando ou não 
homicídio, teria de pagar com a vida (Dt 17.12, 13, onde tanto zid quanto zãdôn são 

386 



548 r n izayit) 

usados) isto parece explicar a distinção feita por Davi no salmo 19 entre os pecados que 
lhe eram "ocultos" e a "soberba" (SI 19.12,13[13,141). Ele ora para que seja purificado dos 
"ocultos", assim admitindo sua culpa nesta área; quanto à "soberba" (i.e., pecados de 
presunção), ele pede para ser guardado dela. 

zêd . Orgulhoso, arrogante, presunçoso. Adjetivo que se refere 12 vezes a pessoas e uma 
a pecados. 

z ã d ô n . Orgulho, soberba, arrogância. Este substantivo é usado 11 vezes. As formas 
adjetivas e substantivas de zid são usadas em contextos que apresentam o orgulho em 
oposição a Deus, o que é um pecado capital. Pessoas caracterizadas como orgulhosas são 
descritas por paralelos como "praticantes da iniqüidade", que "tentam a Deus" (Ml 3.15(13]) 
e "todos us que agem iiupiameiile". Por conseguinte, serão queimados como restolho no 
dia do iminente juízo de Deus (Ml 4.1(3.19]). Freqüentemente, tais pessoas são retratadas 
em oposição aos que desejam fazer a vontade de Deus (SI 19.14; SI 119.51, 69, 78, 122; 
Jr 43.2). 

z èdôn . Orgulhoso; fervilhante, turbulento. A única ocorrência desta palavra (um 
adjetivo) refere-se figurativamente a águas "orgulhosas", que representam problemas 
avassaladores (SI 124.5). O pensamento parece ser o de um poder lançado contra uma 
pessoa ao ponto de matá-la. 

nãzid. Cozido, cozinhado. Este substantivo é usado seis vezes. Todos os seis usos se 
referem a comida cozida ou ensopada (Gn 25.29, 34). Três vezes a palavra descreve um 
"cozinhado" que ficou venenoso por conter plantas venenosas e foi restaurado por um 
milagre de Eliseu (2 Rs 4.38-41). O sexto uso acontece em Ageu (2.12). que usa a palavra 
para descrever um tipo de comida que aparece ao lado de pão, vinho, azeite e carne. 

L.J.W. 

(zèdôn). Veja o n." 547c. 

r : (ziz). Veja o n.° 535a, 536a. 

r ç - r (zíqâ). Veja o n.° 573. 

•TVT (zêrôn). Veja o n.° 582d. 

548 r* i (zayit) oliveira, azeitona (derivação incerta). 
A oliveira era e é uma árvore comum e valiosa no Oriente Próximo, famosa por seu 

fruto, seu óleo e sua madeira. O óleo, especialmente, era um elemento básico da vida na 
região, sendo usado na alimentação como gordura (Lv 2.4-6), em candeias para produzir 
luz (Êx 27.20) e no ritual religioso para unções (Êx 29.7). Reis e sacerdotes eram ungidos 
com azeite de oliveira (e.g., Elias ungiu Eliseu para sucedê-lo como profeta). O azeite era 
usado medicinalmente e como perfume (SI 104.15; Ez 16.9). A prática de ungir reis é 
comprovada apenas raramente fora de Israel, mas De Vaux a cita em relação aos reis 
hititas (A/, p. 104). A unção de reis é claramente um símbolo da concessão do Espírito de 
Deus (1 Sm 10.1, 10; 16.13). Tal símbolo também era apropriado à unção de sacerdotes 
(que De Vaux data bem recentemente, devido a seus pontos de vista sobre o chamado 
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documento P: "Todo3 reconhecem que e3tes text03 cm sua totalidade sofreram revisão 
depois do Exílio" lId., p. 1051!). O candelabro de sete hastes, com suas lâmpadas 
alimentadas a azeite, também é interpretado como símbolo do Espírito de Deus (Zc 4.2-6). 
É possível que o simbolismo da identificação do azeite com o espírito não fosse difícil para 
os antigos hebreus, pois diariamente observavam o azeite de suas candeias sumir no ar 
de suas casas. Além disso, a palavra hebraica para "espírito" é a mesma para "vento". É 
óbvio que a palavra neotestamentária para Messias — Cristo deriva da palavra usada no 
AT para o rei ungido, também chamado de Messias. Deve-se notar, porém, que o AT usa 
a palavra "messias" muito esparsamente. Em lugar disso, fala nele como o Renovo de Davi, 
o Filho de Davi, o Tabernáculo de Davi, o Renovo ou simplesmente Davi (Ez 34.23; 37.24). 
Tal uso se reflete também nos SIMM, nO Rei Messiânico e no Florilégio ( G A S T E R , T. H., The 
Dead Sea scriptures, ed. rev., Doubleday, 1964, p. 334-8). Mas em Salmos 2.2. em Daniel 
9.25, 26, e possivelmente em poucos outros salmos, o titulo real torna-se o título especial 
do Filho maior de Davi, que o NT e parte da literatura pré-cristã adotam e usam 
livremente. Veja mais detalhes em mashiah. 

Bibliografia: HARRIS , R . L . , Messianic promises in the O T . , in: B U S W E L L , J . O . , A 
systematic theology ofthe Christian religion,\\ 2, Zondervan, 1963, p. 543-51. —AI, p. 102-
6. 

R.L.H. 

"̂ T (zãk). Veja o n.° 550a. 
m>"bt (zekôkit). Veja o n.° 550b. 
TDT (zãkür). Veja o n.° 55lf. 

549 Í"CT (zãkâ) ser claro, limpo, puro. 
Cognato de zãkak e do acadiano zaku. Este vocábulo é usado apenas em poesia e com 

sentido moral. O piei significa "limpar", "purificar", o hitpael, "limpar-se", "purificar-se" 
(ocorre apenas em Is 1.16). 

O termo aparece duas vezes em Jó (15.14; 25.4), e em ambas as ocasiões os amigos 
de Jó indagam como um homem pode tornar-se puro perante Deus. Em ambos os versículos 
zãkâ é paralelo de tsãdaq, "ser justo". Uma pergunta semelhante aparece em Provérbios 
20.9, onde o autor admite que ninguém jamais conseguiu manter puro e sem pecado o seu 
coração. Aqueles, porém, que andam de acordo com a palavra de Deus podem viver vidas 
puras (SI 119.9). O salmista também observa que às vezes os ímpios parecem levar vidas 
maic alegres que aqueles que mantêm puro o coração (73.13), mas que no fim os ímpios 
serão arruinados. Em Isaías 1.16, Deus adverte o povo de Judá a que se lave e se purifique 
para não enfrentar o juízo severo. 

Por duas vezes o verbo é usado em relação a Deus. Em Salmos 51.4(61, Davi admite 
que Deus foi "justificado" quando o julgou por seu pecado com Bate-Seba. A interpretação 
de Miquéias 6.11 é difícil. Estaria Deus perguntando se "poderia inocentar balanças falsas" 
(ARA, ARC) ou "perdoar pessoas que usam balanças falsas" (BLH)? A idéia do versículo 
parece ser a de que Deus não considerará "puro" quem assim peca. 

H.W. 
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550 (zãkak) ser brilhante, limpo, puro. 

Termos Derivados 

550a (zak)puro, limpo. Usado em relação a azeite e incenso em Êxodo e Levítico, 
ao passo que em Jó e Provérbios é usado apenas metaforicamente. 

550b (zekôkit) vidro (Jó 28.17). 

zãkak é provavelmente uma forma derivada de zãkà, que às vezes ocorre em 
proximidade a zãkak (Jó 15.14, 15; 25.4, 5). Ambos os verbos são usados como paralelo 
de rãhats, "lavar" (cf. Jó 9.30; Is 1.16). 

As referências no Peníateuco tratam do tabernár.ulo. O azeite para as lâmpadas tinha 
de ser puro, e as lâmpadas queimavam continuamente, i.e., toda a noite (Êx 27.20; 30.7, 
8; Lv 24.2). Êxodo 30.34 menciona que incenso puro era combinado com especiarias para 
fazer um tipo especial de incenso ritual. Esse mesmo incenso era colocado sobre cada fileira 
de pães na mesa dos pães da proposição no lugar santo (Lv 24.7). 

Os ineptos consoladores de Jó negavam que ele fosse puro e reto (Jó 8.6), embora Eliú 
relembre Jó de que este dá a impressão de se considerar "puro e sem pecado" (33.9). Em 
duas ocorrências a condição do homem é comparada à natureza. De acordo com Jó 15.15 
e 25.5 nem o céu nem as estrelas são consideradas puras perante Deus; como poderia, 
então, o homem reivindicar infalibilidade? Apesar disso, Lamentações 4.7 afirma que antes 
do cerco de Jerusalém os príncipes de Judá eram mais "puros" (BLH) ou "alvos" (ARC, ARA) 
como o leite e a neve. A descrição de seus corpos enfermos e macilentos no versículo 8 
sugere que a pureza e a alvura estavam relacionadas a corpos saudáveis, e não à sua 
condição moral e espiritual. 

Várias passagens em Provérbios relacionam pureza a conduta. Uma pessoa pode 
pensar que seus caminhos são "puros" ( A R A ) OU "limpos" ( A R C ) , mas o Senhor pesa o 
espírito, i.e., avalia os motivos (16.2). Em contraste com o engano característico dos ímpios, 
a conduta do "puro" (ARC) ou "honesto" (ARA) é correta (21.8). Mesmo a criança pode 
demonstrar um caráter piedoso por meio de um comportamento puro e reto (20.11). 

Em Jó 11.4 Zofar questiona a alegação feita por Jó de que suas "crenças" ou "ensinos" 
eram puros e sem falhas, tornando-o puro aos olhos de Deus. Jó protesta sua própria 
inocência em 16.7, pois não agira com violência e sua oração era pura. 

H.W. 

~r 1 ~Ç7 (zãkar) pensar, meditar, dar atenção; lembrar, relembrar, recordar; 
mencionar, declarar, recitar, proclamar, invocar, comemorar, acusar, 
confessar. 

Termos Derivados 

" " : ~T7 (zêker) lembrança* 
5 5 I T (zikkãrôn) memóriaL 

' ' 1 c — ( z e k a r y ã h u ) , (z*karyâ) Zacarias. 
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551d iTTDTK {'azkãrâ) porção memorial. 
55 le t~Or (zãkãr) macho. 
55lf t~VOr (zãkür) macho. 
Há três grupos de significado: 1) para atos completamente interiores como "lembrar" 

ou "prestar atenção"; 2) para tais atos mentais quando acompanhados de atos externos 
apropriados; e 3) para formas de fala audível com sentidos como "recitar" ou "invocar". As 
comprovações nas línguas cognatas indicam que o terceiro grupo é o mais próximo do 
sentido básico do verbo. Este espectro semântico demonstra a mesma fusão ou sobreposição 
entre estados mentais e ações externas encontrada em outros termos hebraicos (e.g., o 
hebraico shãma"ouvir"). 

A maioria das ocorrências de. zãkar no qal diz respeito a ações mentais, sem nenhuma 
referência a atos externos correspondentes. Exemplos de tais ações mentais são as 
lembranças dos judeus de Jerusalém (SI 137) e sua recordação de que tinham sido escravos 
(Dt 5.15). "Lembrar-se" é contrastado com "esquecer-se" (SI 74.22, 23). A idéia básica por 
trás do verbo "pensar", em Jó 21.6, onde os ímpios são o objeto, e Salmos 63.6(7], onde 
Deus é o objeto, é a de "meditar". Quando Deus é desafiado a "lembrar-se", o sentido do 
verbo é mais apropriadamente o de "prestar atenção", já que nada escapa à sua onisciência 
(SI 89.471481). Freqüentemente é difícil decidir qual dos dois sentidos acima melhor se 
coaduna com uma passagem específica. 

Numerosas passagens acrescentam ao significado acima a implicação de agir em 
consonância com o pensamento. A lembrança que Deus deve fazer da aliança implica 
libertar o seu povo (Êx 2.24) ou preservá-lo (Lv 26.44,45). Por outro lado, lembrar o pecado 
pode ser equivalente a reter manifestações de favor (Os 7.1, 2). Lembrar-se da fidelidade 
passada de Ezequias resultou em cura (2 Rs 20.3) e lembrar-se de Noé equivaleu a fazer 
as águas baixarem (Gn 8.1). Para Deus, não se lembrar da iniqüidade era equivalente a 
perdoar e reter ou suspender o juízo adicional (Ps 79.8, 9). 

Para o homem, também, lembrar resulta em ação. "Lembrar-se" pode significar 
arrependimento (Ez 6.9) ou obediência aos mandamentos (Nm 15.40), especialmente o 
relativo ao sábado (Êx 20.8). Para os "confins da terra", lembrar-se é arrependimento e 
conversão a Deus (SI 22.27(281). Em relações políticas, não lembrar uma aliança significa 
quebrá-la (Am 1.9). (Veja o BDB sobre uma lista muito abrangente de tais usos). Alguns 
de tais casos são exemplos claros de causas e efeitos distintos; noutros casos, todavia, a 
relação entre a lembrança e a ação concomitante é tão íntima que estão virtualmente 
identificadas na mente do autor (cf. a íntima relação entre "ouvir" e "obedecer" no hebraico 
bíblico). 

Há relativamente poucos casos em que formas do qal se referem claramente à fala. 
Palavras audíveis são mencionadas em Xaura 2.5(61, "chamados" (ARA; ARC, "se lembrará" 
(mais literall; BLH, "dá ordem"). Uma récita dos valentes, comparável à récita dos heróis 
encontrada em Homero, é uma possibilidade razoável de interpretação para este versículo. 
A viúva pediu a Davi um voto ou declaração audível para a proteção de seu filho 
sobrevivente (2 Sm 14.11). A "lembrança" de Jonas no ventre do peixe pode bem ter sido 
uma invocação audível em oração (Jn 2.8). Se a possibilidade de sentidos como "recitar" 
e "invocar" for aceita, o "relembrar" dos atos maravilhosos de Deus poderia ser uma récita 
pública de tais atos (1 Cr 16.12; cf v. 8, "fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos"; 
veja ainda Salmos 105.5) e deveria ser traduzido por "recitai suas obras maravilhosas...". 

A categoria dos salmos que relembram ou anunciam as grandes obras de Deus pode 
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oferecer exemplos de tais récitas (SI 104, 105. 106). 
O hifil de zákar geralmente é traduzido de duas maneiras: 1) "mencionar", "invocar" 

ou "declarar" e 2) "relembrar" alguém de alguma coisa, i.e., o sentido causativo de 
"lembrar". No primeiro grupo de significados, o hifil designa a invocação audível do nome 
de Deus (Êx 23.13; observar a expressão "de vossa boca"). Refere-se ã invocação dos nomes 
de deuses falsos (Js 23.7; observar outros elementos rituais no contexto: "jurar", "sirvais" 
e "adoreis"). Expressa o desejo de José de ser mencionado pelo copeiro-chefe diante de 
Faraó (Gn 4 0 . 1 4 ) . Em Isaías 49.1. o paralelo contextual "chamou" indica que uma menção 
audível é o sentido de "fez menção do meu nome". A menção audível da arca acarretou a 
morte de Eli (1 Sm 4 .18 ) . Uma proclamação oficial pode ser assim descrita; a ARC está mais 
próxima do sentido de uma proclamação ao traduzir zákar por "contar" em Isaías 12.4 
ARA, "relembrar"). Salmos 20.7 se refere à proclamação pública, apesar de o significado 

exato não ser claro. O hifil particípio designa a função do "cronista" (2 Cr 34.8). Isto 
poderia significar o indivíduo que "proclama" ou "faz conhecidos" por meio de registros 
c-scritos, não por declarações audíveis. 

No entanto, para o segundo grupo de significados, "relembrar", não há exemplos 
indisputáveis. As passagens assim traduzidas podem ser entendidas como exemplos do 
grupo de significados mencionado acima. O ato de "conservar a memória" desejado por 
Absalão (2 Sm 18.18) poderia ter sido facilmente uma cerimônia audível demonstrando 
respeito filial. O pequeno grupo de passagens que envolve trazer pecados à memória 
provavelmente se refere a acusações judiciais públicas (1 Rs 17.18; possivelmente Nm 
5.15). Em outras passagens Deus desafia seu povo a acusá-lo (Is 43.26; ARA, "desperta-ine 
a memória") para que o caso possa ser publicamente julgado. Para o copeiro-chefe. este 
:ermo descreve a confissão pública de erros pessoais (Gn 41.9). "Proclamar" o nome de 
Deus encaixa-se bem com o contexto de Salmos 45.17 (ARA, "farei celebrado"). De igual 
modo, uma forma qualquer de declaração pública (BJ, "celebremos"; BLII, "cantaremos") 
é apropriada em Cantares 1.4. (O sentido exato dos verbos no hifil em títulos de salmos 
— 38. 70 — é incerto, embora tenham sido entendidos normalmente como "invocar"; cf 
1 Crônicas 16.4, onde, se o sentido for "invocar", provavelmente haja uma referência à 
prática Iitúrgica do uso de salmos como o 38 e o 70.) Com base nos exemplos acima, este 
autor conclui que o sentido "relembrar" para o hifil é dúbio. 

O nifal oferece a forma passiva tanto para o qal quanto para o hifil. Expressa "ser 
lembrado" (Jó 24.20). "Ser lembrado" pode ser seguido pelo ato apropriado de "ser liberto" 
\*m 10.9). É possível que a meretriz cantasse para "ser notada" ou para que "se lhe desse 

atenção" (Is 23.16), tanto quanto para "ser recordada". A idéia passiva "ser invocado" 
ocorre em Oséias 2.17(191 (ARC, "não virão mais em memória") e Zacarias 13.2 (ARA, "deles 
não haverá mais memória"). 

z è k e r . Lembrança, comemoração, invocação, nome. A gama de significados deste 
substantivo indica que é um substantivo verbal geral para toda a amplitude de significados 
4&D verbo zákar. Refere-se ao ato mental da memória: a perda da memória ou da lembrança 
de um grupo expressa a sua destruição total, como no caso dos amalequitas (Êx 17.14), 
dr-s :mpios (Jó 18.17) ou do próprio homem em geral (Ec 9.5). Pode designar a 
•comemoração de uma festa (Et 9.28). "Notar" ou "prestar atenção" descreve bem a 
permanente "lembrança" dos justos (SI 112.6; "Ele não é abalado; o justo é para atenção 
|de Deus] eterna" — tradução literal). 

Outros contextos lidam com formas variadas de expressão audível ou pública. A 

391 



551 "D? (zãkar) 

palavra refere-se à invocação de Deus, o nome pelo qual Deus seria "lembrado" (Êx 3.15). 
A "invocação" (ou "lembrança") de Deus é um eufemismo para o termo "Deus" (SI 30.4151; 
97.12; e talvez 102 12(13), onde a ARA usa a palavra "memória"). Se houver insistência 
no uso da palavra "nome", este deve ser entendido como um "nome para invocação", não 
um simples "nome memorial". Duas passagens usam esta palavra como uma referência 
à "récita" dos grandes atos de Deus. "Destilarão a récita da tua muita bondade" (SI 145.7; 
tradução do autor; ARA, "Divulgarão a memória da tua muita bondade") e "Ele fez a récita 
de suas maravilhas" (SI 111.4; tradução do autor; ARA, "ele fez memoráveis as suas maravi-
lhas"). 

z i k k ã r ô n . Memorial, recordação, lembrança, registro, zikkãrôn é um objeto ou ato 
que relembra alguém de alguma coisa, ou que representa alguma coisa. Como tal, pode 
ser um "memorial", uma "recordação", um "registro" histórico ou uma "lembrança" física 
que faz recordar uma divindade. A festa da Páscoa era um memorial (Êx 12.14) de um 
grande evento histórico. A festa dos Pães Asmos era como um "memorial entre os teus 
olhos" (Êx 13.9). Os incensários de Coré foram transformados em memorial de uma 
importante verdade (Nm 16.40(17.5]). O "livro dos feitos memoráveis" (Et 6.1) continha 
um registro escrito dos atos de Mordecai. As máximas dos amigos de Jó, como todos os 
provérbios, eram lembretes das verdades abstratas que expressavam (Jó 13.12). Em Isaías 
57.8, os símbolos eróticos (ARA), que relembravam o adorador de seu deus, eram 
provavelmente pequenas imagens do ídolo, mas o termo enfatiza sua função como um 
lembrete mais do que seu caráter como representação. Em Eclesiastes 1.11 e 2.16, a 
questão enfocada é que não há registros ou objetos que sirvam de lembrança ou memória 
do homem sábio, do tolo, das coisas por vir ou das coisas passadas; as passagens não estão 
negando o ato mental de recordar tais coisas. 

z c ka ryâ , z c karyãhü . Ya ou Yahu fi.e., Iavé) se lembrou. Zacarias. Mais de 20 homens 
receberam este nome no AT (a lista completa se acha em BDB), dos quais três serão 
discutidos aqui. 

1) Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, que repreendeu a apostasia religiosa de 
Joás e, como conseqüência, foi martirizado no átrio do templo (2 Cr 24.20; c. 800 a.C.). 

2) O mestre que exerceu influência positiva sobre o rei Uzias (2 Cr 26.5; c. 750 a.C.). 
3) Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido (Zc 1.1. 7), cujo ministério dp animar o 

povo a reconstruir o templo (c. 520 a.C.) e de comentar sobre o cenário político de seu 
tempo está registrado no livro que leva seu nome. É provável que a expressão "filho de 
Ido" indique o clã ao qual pertencia Zacarias, não um grau de parentesco próximo. O clã 
de Ido é destacado nitidamente na comunidade pós-exílica (Ne 12.12, 16; note-se que 
"cabeças de famílias" indica chefes de clãs). Conjectura-se que Zacarias teria sido jovem 
demais para assumir o ofício profético antes de 520 a.C. (NDB) e que era o sumo sacerdote 
na ocasião (Enc-Jud), mas nenhuma das duas conjecturas tem apoio suficiente. 

No tempo do NT, um homem de nome Zacarias tinha-se tornado um mártir bem 
conhecido (Mt 23.35; Lc 11.51). A designação "filho de Baraquias" indica que a referência 
é ao profeta Zacarias. Todavia, dúvidas quanto à originalidade desta designação, bem como 
o local e tipo de morte de Zacarias, indicam que o mártir proeminente poderia ser o filho 
de Joiada. Outra possibilidade é que o mártir do NT tenha sido uma pessoa não 
mencionada no AT. 
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552 ±>\ (ZIG) 

' a zkã râ . Porção memorial, Este é um termo técnico que designa aquela parte da oferta 
de grãos (minhâ, q.u.) que era queimada como a porção destinada a Deus (Lv 2.2, 9, 16). 
Sua derivação indica um significado como "memorial" ou "lembrança". Também se refere 
ao "memorial" que era queimado dos pães da proposição (Lv 24.7). Este "memorial" em 
particular se referia ao incenso, já que o pão propriamente dito era comido pelos 
sacerdotes, e não queimado (v. 9: veja o KB quanto a outros pontos de vista). 

A.B. 

z ã k ã r . Macho, homem, menino, humanidade. (A ARC e a BLH traduzem por "filho" em 
Is 66.7). A palavra zãkãr indica o macho de humanos e de animais. É usada em Gênesis 
1.27 no seu sentido básico, ocorrendo ali lado a lado com "fêmea" (n'qêbâ) e denotando os 
dois sexos dos humanos (Gn 5.2; Lv 12.7, etc.). Em resumo, é usada para o sexo masculino 
quando se quer indicar distinção sexual. 

A palavra é usada para os machos que participam do ritual da circuncisão (Gn 17.10; 
34.15; Êx 12.48, etc.) e freqüentemente conota homens da sociedade israelita que eram 
contados no censo (Nm 1.2; 3.15; Ed 8.3; etc.). 

A palavra zãkãr ocorre em passagens que proíbem relações sexuais entre homens (Lv 
13.22; 20.13) e é usada em relação ao parceiro sexual masculino nas relações sexuais 
normais (Nm 31.18, 35; Jz 21.12). Ezequiel usa o termo em relação às imagens masculinas 
com as quais os israelitas idolatras cometiam fornicação idolatra (16.17). A palavra 
também é usada para descrever o sexo masculino como incapaz de conceber filhos (Jr 30.6). 

Os machos eram objeto de extermínio (Gn 34.25; Nm 31.7) e objeto de votos ao Senhor 
Lv 27.3, 7). A palavra é usada para os descendentes homens (Js 17.2) bem como para 

meninos de colo (Lv 12.2; Jr 20.15). 
Também descreve os machos dos animais que eram usados em sacrifícios rituais (Êx 

12 Lv 1.3, 10; Dt 15.19; etc.). 

zákúr. Macho, homem, menino. Esta palavra, que ocorre com sufixos possessivos em 
hebraico, sempre se refere a machos como tal. Em três ocorrências (Êx 23.17; 34.23; Dt 
16.16 refere-se à participação dos homens israelitas nas festas religiosas, e em uma 
ocorrência (Dt 20.13) é usada para a população masculina das cidades conquistadas pelos 
israelitas. 

Bibliografia: BLAU, J., Reste des I-Imperfekts von ZKR, Qal, VTY 11:81-6. — CHILDS, 
Brevard. Memory and tradition in Israel, SCM, 1962. — RlCHARDSON, A., T\VB, p. 142-3. 
— TH AT 1:507-17. 

T.E.M. 

Z~ izikkãrôn). Veja o n.u 551b. 

I? (z'karyãhü). Veja o n.° 551c. 

zlg). Aceita como raiz de: 
(mazlêg) garfo de três dentes (instrumento sacrificial; 1 Sm 2.13). 

~~_b (mizlãgâ) garfo (instrumento sacrificial usado no tabernáculo [Ex 
27.31 e no templo [1 Cr 28.17J). 

u-c.ia.'). Veja o n.° 553a. 
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553 bbr (Zálal) 

553 b^l (zãlal) /, tremer, sacudir (A ARA e a BLH usam "tremer" ; a ARC usa duas 

vezes "escoar" e uma vez "derreter", entendendo a palavra como derivada de outra 
raiz, nãzal ("escoar, escorrer"). 

Termo Derivado 

553a (zãlzal) sarmentos (Is 18.5), montes. 

As três ocorrências da palavra em que é traduzida por "montes" se referem ao tremor 
de uma montanha (Jz 5.5; Is 64.1, 3(63.19; 64.21). BDB e KB concordam que zálal é a raiz 
desta palavra. KB, todavia, classificam as duas raízes como uma só. 

L.J.W. 

554 (zálal) II, ser leve, sem valor; zombar, fazer pouco caso de; desperdiçar, 
ser glutão; ser vil. As versões em português utilizam principalmente "comilão" 
para traduzir esta palavra. 

Termo Derivado 

554a trf?? (zullut) vileza, baixeza. 
A palavra é usada duas vezes intransitivamente, significando "vil", "insignificante". 

Como tal é contrastada com>õgãr, "precioso", em Jeremias 15.19. É usada transitivamente 
quatro vezes, com o sentido de "fazer pouco caso de" algo, com o resultado de que tal bem 
ou objeto vem a ser desperdiçado. Tais ocorrências parecem indicar uma pessoa glutona 
ou comilona (Dt 21.20; Pv 23.20, 21; 28.7). Somente na segunda passagem há menção de 
comida. É possível que a referência não seja à quantidade de alimento ingerido (i.e.., 
glutonaria), mas à maneira em que é comido (a Versão Autorizada inglesa traduz 
"desordeiros comedores de carne"). A condenação geral da glutonaria se baseia 
fundamentalmente na interpretação desta raiz nas passagens em debate. É provável que 
em Deuteronômio 21.20 o crime capital se refira a alguma baixeza outra que não à 
glutonaria (cf. BLH, que traz "gasta dinheiro à toa"). Se a raiz empregada em Lamentações 
1.8 for esta e não zCd (assim sugere BDB), haverá um uso no hifil, com o significado de 
"fazer pouco caso", no sentido de "desprezar". 

zullut. Vileza, baixeza. Este substantivo é usado uma vez e significa "vileza", aquilo que 
é exaltado entre os homens quando os ímpios predominam na terra (SI 12.8(9]). 

L.J.W. 

555 Î?1?! (zl'p). Aceita como raiz de: 
555a HSi^T (;zaVãpã) indignação, ardor (e.g., SI 119.53; Lm 5.10). 

rfpj (zullut). Veja o n.° 554a. 

rrar (zimmâ). Veja o n.° 556b. 

rniot (z'môrá). Veja o n.° 559b. 

"TQT (zámtr). Veja os n.06 558b, 559a. 
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556 CQ» (zãmam) 

556 IÇT (zãmam) planejar, considerar, tramar, tencionar, fazer propósito. 

Termos Derivados 

556a CüT (zãmãm) plano, trama (mau sentido, SI 140.9). 

556b iTOÍ (zimmã) plano, trama, projeto, maldade. Usado sempre com sentido 
negativo, exceto em Jó 17.11. 

556c trrçTC (m'zimmã)plano, propósito, trama. 
zãmam se encontra apenas no qal. É usado principalmente em relação à execução 

dos propósitos divinos pelo Senhor, trazendo juízo contra as nações pagãs ou contra os 
ímpios que tramam contra Deus e contra os justos. 

Fora de Zacarias 1.6 e 8.14 e Jó 42.2, as referências em que tanto o verbo quanto o 
substantivo se referem a Deus ocorrem em Jeremias. As passagens dividem-se entre o 
propósito divino de castigar Israel (Jr 4.28; 23.20; 30.24; Lm 2.17; Zc 1.6) e julgar 
Babilônia (Jr 51.11, 12), ironicamente o próprio instrumento que ele usaria para castigar 
Israel! Para ambas as nações, o propósito de Deus envolvia severa destruição. Zacarias 
8.14. 15 contrasta o propósito divino de causar o mal com seu novo propósito de fazer o 
bem a Jerusalém. Segundo Jó 42.2, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. 

Quando fazem referência ao homem, tanto o verbo quanto o substantivo normalmente 
falam de planos e tramas perversos. Em Gênesis 11.6 a extensão de tais planos humanos 
se demonstra no projeto de construção da torre de Babel. A única outra ocorrência no 
Pentateuco é em Deuteronômio 19.19, onde a falsa testemunha recebe o castigo que 
planejara causar a outrem. Em Salmos e Provérbios os ímpioos tramam contra o justo, 
rangendo os dentes contra ele (SI 37.12). ou planejando matá-lo (SI 31.13(141; cf Pv 30.32). 
O orgulho impele o homem mau a perseguir o piedoso em parte porque em seu pensamento 
Imzimmôt ) não há Deus (SI 10.4). Jó reclama quanto aos pensamentos de seus 
eonsoladores, que destroem sua reputação (Jó 21.27). 

Duas vezes o substantivo é ligado com o verbo "fazer" (SI 37.7; Jr 11.15), sugerindo 
qqe o autor queria dizer "uma ação má". No entanto, o sentido pode ser o de que os ímpios 
estão "executando" planos malévolos, o que preservaria o referencial básico do termo 
jõmam. 

Em Salmos 17.3 ocorre o único uso positivo do termo. Ali o salmista planeja que sua 
boca não o levará a pecar. 

O livro de Provérbios contém o mais amplo espectro de significados para este termo. 
H á uma divisão bem definida entre o conceito de "homens que planejam o mal" e o conceito 
positivo de "discernimento". O primeiro ocorre apenas com os substantivos "homem" ( Ish, 

.2 2. 14.17) e "mestre" (ba'al, Pv 24.8), e em ambos os casos a palavra m'zimmòt é 
Um "homem de perversos (maus) desígnios" é prontamente condenado e odiado (Pv 

2. 14.17). 
A forma singular m'zimmã, todavia, recebe constantemente o sentido positivo de "bom 

sisov, "discernimento" nas cinco vezes em que ocorre. Isso se confirma em Provérbios 1.4: 
r - 11 onde a palavra é associada a "conhecimento" e "prudência". Em Provérbios 2.11 
e3-21. o "discernimento", como suas virtudes irmãs, Vbunâ (ARA, "inteligência") e tushiyã 
r- "s-r.satez" ', protege do perigo a vida do indivíduo. Assim, no contexto de Provérbios 
I — - * i:scí-rr.::nento". "bom siso", surge como um dos termos-chave empregados pelo autor 
ZÍXT-.i inscrever a sabedoria. 
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557 "OT (zãman) 

O verbo só ocorre duas vezes, ambas em Provérbios, uma vez com o sentido normal 
de "tramar" (Pv 30.32) e uma vez no sentido de "considerar" (31.16). Este último sentido 
se acha no epílogo do livro, um poema que exalta a mulher que exemplifica o ápice da 
sabedoria. Esta mulher ideal "considera um campo e o compra". Em vez de perder seu 
tempo sonhando projetos indignos, ela faz planos que trarão grande benefício à sua família. 

H.W. 

557 ]OT (zãman) ser fixo, designado (em relação a tempo, Ed 10.14; Ne 10.35; 13.31). 

Termo Derivado 

557a (z'mãn) prazo, tempo determinado (Ne 2.6; Ec 3.1; Et 9.27). 

558 izãmar) /, cantar, cantar louvor, fazer música. 

Termo Derivado 

558a trnç? <[zimrâ) canção, música. 

558b tTÜJ (zõmir ) canção, cântico. 

558c (mizrnôr) salmo. 

zãmar ocorre apenas no piei. É cognato do acadiano zamãru, "cantar", "tocar um 
instrumento". E usado apenas em poesia, quase exclusivamente em Salmos. 

A vasta maioria das ocorrências do verbo e de seus termos derivados focaliza o louvor 
ao Senhor. O povo de Israel levantava sua voz e seus instrumentos para louvar a Deus 
durante toda a sua vida (SI 104.33; 146.2). Várias vezes esse louvor é dirigido ao "nome" 
do Senhor, pois o "nome" representa o próprio Deus (SI 66.4; 18.49(501; 135.3). 

O cântico de louvor ocorre pela primeira vez em Êxodo 15.2, onde Moisés celebra a 
vitória sobre os egípcios no mar Vermelho. O verbo é usado em «Juizes 5.3, o cântico de 
triunfo composto por Débora para celebrar a humilhante derrota imposta a Sísera e suas 
poderosas carruagens (cf. SI 68.4(5], 32(33]). A música se levanta dos fiéis para louvar a 
Deus pelo "que ele fez" (SI 9.11(12]), pelas "coisas grandiosas" ou "maravilhas" (Is 12.5; 
SI 105.2). A "bondade e a justiça" do Senhor evocam o louvor em Salmos 101.1, e, segundo 
Salmos 119.54, os decretos do Senhor são o motivo dos cânticos do salmista. 

Em Isaías 24.16, as palavras do cântico são: "Glória ao Justo". Salmos 47.7(8] afirma 
que uma vez que Deus é o Rei de toda a terra, os homens devem entoar-lhe um maskíl, 
termo de significado incerto, também encontrado no título do salmo 45. 

Uma variedade de termos serve de paralelo para zmr, dentre os quais shir, "cantar" 
(Jz 5.3; SI 27.6; 101.1; 104:33), rãnan, "gritar de alegria" (SI 71.23; 98.4\yãdâ, "louvar" 
(SI 57.9(10]; 33.2), e hãlal, "louvar" (SI 149.3). O íntimo relacionamento entre zmr e 
"louvar" reflete-se no fato de que o nome hebraico para o livro de Salmos (que é o plural 
do hebraico mizmôr) é "Louvores" (Vhill im ) . Quando aparece em paralelismo com outro 
verbo, zãmar quase sempre vem por último. Em Salmos 98.5 o imperativo zamm'rü e o 
cognato zimrâ começam e terminam o versículo, formando uma espécie de inclusio, um 
parêntese temático. 

Às vezes zãmar é diretamente ligado a um instrumento musical, assim como zimrâ 
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562 (zãnab) 

veja acima). A lira (SI 71.22), o saltério de dez cordas (SI 33.2; 144.9), a harpa (SI 98.5) 
e o adufe (SI 149.3) são todos usados para "fazer música" em louvor ao Senhor. A linha 
paralela em Salmos 149.3 fala sobre louvar ao Senhor com a dança. À luz destas 
referências, nem sempre o cântico está implícito quando zãmar ou seus cognatos ocorrem. 

Duas passagens referem-se a canções com uma conotação negativa. Em Isaías 25.5, 
o Senhor mostra sua fidelidade aos pobres e carentes silenciando o "hino triunfal dos 
tiranos". Em Amós 5.23 o Senhor se recusa a ouvir os cânticos e a música das festas 
religiosas de Israel porque a nação abandonou a justiça e a retidão. 

zimrâ. Cântico, música. Em três de sete ocorrências esta palavra é usada juntamente 
com harpa ou com adufe [tamborim! (SI 81.2131; 98.5; Am 5.23). No cântico de Moisés 
ocorre o famoso verso: "O Senhor é a minha força e a minha canção" (Êx 15.2). Esta linha 
poética é repetida em Isaías 12.2 e Salmos 118.14. 

zãmir. Cântico. Usado no plural, exceto em Isaías 25.5. Em 2 Samuel 23.1 Davi é 
chamado "o doce cantor de Israel" (ARA, "mavioso salmista de Israel"). 

mizmôr. Salmo. Aparece no título de 57 salmos, normalmente em conexão com um nome 
©u um título. Em 34 salmos segue a expressão lam'natstsêah, "ao mestre de canto", e 23 
d: ? mesmos títulos também têm Vdãwid, "de Davi". Cinco vezes é precedido por shtr, "cân-
tico". e oito vezes é seguido pela mesma palavra (cf . SI 65 e 66). No salmo 98, mizmôr apa-
rece sozinho no título. Com respeito a outros termos musicais, veja-se fim do verbete 1506. 

H.W. 

(zãmar) II, aparar, podar (Lv 25.3, 4, qal; Is 5.6, nifal). 

Termos Derivados 

559a TQJ (zãmir) podar, aparar [ARA. "cantar"! (apenas em Ct 2.12). 

"59b ITTÍQÍ (z'môrá) ramo, galho, renovo (e.g., Nm 13.23; Ez 8.17). 

559c rnGTQ (mazmêrâ) podadeira (Is 2.4; 18.5; Mq 4.3). 
r59d (m'zammeret) espevitadeiras (e.g., 2 Rs 25.14; Jr 52.18). 

zmr) III. Aceita como raiz de: 
"TTGT (zimrâ) produtos preciosos (apenas em Gn 43.11). Sentido incerto. 

560b (zemer) cabra montes (apenas em Dt 14.5). Sentido incerto. 

izan tipo, espécie (SI 144.3; 2 Cr 16.14). Derivação incerta. 

ZZ' zãnab) cortar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

"2T lzánãb) cauda. 

397 



563 HjT (zãnã) 

Substantivo, provavelmente da raiz zãnab (não usada no AT e de sentido incerto), que 
significa "cauda". É empregado dez vezes, em contextos bem conhecidos. Por exemplo, 
Moisés recebeu a ordem de pegar a serpente pela "cauda" (Êx 4.4). Sansão amarrou as 300 
raposas pelas "caudas" (Jz 15.4). É usado figuradamente para expressar a idéia do "mais 
inferior em valor ou importância". Deus advertiu os israelitas de que, se não 
permanecessem fiéis a ele, os gentios seriam a cabeça e Israel seria apenas a "cauda" (Dt 
28.44). Também é usado figurativamente com o significado de "toco". Os dois reis inimigos 
que cercavam Jerusalém foram comparados a "tocos de tições fumegantes" (Is 7.4). IO uso 
em Jó 40.17 apresenta um problema se o behemot for o hipopótamo, como as versões têm 
traduzido. Será possível que aqui a palavra simplesmente se refira a um apêndice corporal 
externo, sugerindo, assim, a tromba de um elefante, que pode mais apropriadamente ser 
comparada a um cedro? R.L.H.] 

L.J.W. 

563 "uí (zãnã) cometer fornicação, praticar prostituição. 

Termos Derivados 

563a tCT.jí (z'nuním) fornicação. 
563b tm:r (z'nút) fornicação. 
563c trvorn (toznât) fornicação. 
KB identifica uma segunda raiz que usa estas mesmas consoantes, para a qual dá o 

significado de "estar irado, aborrecer-se" (Jz 19.2). Não há prova que atribua tal significado 
quando "praticar fornicação" é perfeitamente possível. A maioria das autoridades (BDB 
inclusive) afirma que há apenas uma raiz. O verbo aparece 89 vezes no qal, uma vez no 
pual e nove no hifil. Cinco das ocorrências no hifil exigem sentido causativo. A idéia básica 
da palavra é "ter relação sexual ilícita" (especialmente em relação a mulheres). 

Este verbo é usado tanto literal quanto figuradamente. Neste último caso. a idéia que 
comunica pode ser relações internacionais proibidas, de uma nação (especialmente Israel) 
fazer acordos com outra nação. Pode-se referir também a relacionamentos religiosos, nos 
quais Israel adorava deuses falsos. 

O sentido literal diz respeito a relações heterossexuais ilícitas. A palavra normalmente 
se refere a mulheres; apenas duas vezes diz respeito a homens (Êx 34.16; Nm 25.1). A 
forma feminina do particípio é usada regularmente para indicar a prostituta (Gn 34.31). 
Tais pessoas recebiam pagamento (Dt 23.19), tinham marcas características que as 
identificavam (Gn 38.15; Pv 7.10; Jr 3.3), tinham suas próprias casas (Jr 5.7) e deviam 
ser evitadas (Pv 23.27). Raabe, que escondeu os espias enviados por Josué, é designada 
por esta palavra. O argumento de que ela era simplesmente uma hospedeira baseia-se em 
determinar a raiz zün, "alimentar", e não a raiz zãnã como a origem da palavra zônâ, mas 
há poucas provas para isso. 

Existem certas distinções entre zánâ e a raiz paralela nã'ap, "cometer adultério". 
nã 'ap normalmente se refere a homens e não a mulheres, indicando relações sexuais entre 
uma pessoa casada e qualquer outra pessoa que não o seu cônjuge (Lv 20.10). As duas 
palavras aparecem num contraste significativo em Oséias 4.13-14, onde as "filhas" se 
prostituem (zãnâ) e as "noras" adulteram (nã 'ap). Poucas vezes a mulher com quem o 
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565 n;t (zãnah) 

ato é cometido é definitivamente identificada como mulher casada (Lv 20.10; Jr 29.23). 
Nunca se afirma que tal pessoa seja solteira. As palavras são suficientemente próximas, 
entretanto, para poderem aplicar-se à mesma pessoa (Os 3.1, 3, com respeito a Gõmer; 
Ezequiel 16.32-36, com respeito a Israel como nação infiel). Uma terceira distinção é que 
nã 'ap não é usada para designar a prostituta profissional. Uma semelhança entre as duas 
raízes é que ambas são usadas literal e figuradamente; além disso, no sentido figurado, 
são ambas empregadas para descrever os mesmos conceitos básicos. 

zãnâ também se refere figuradamente a Israel e sua prática de prostituição nacional 
Ez 16.26-28). Tiro (Is 23.17) e Nínive (Na 3.4) também são mencionadas dessa forma. A 

idéia subjacente parece ser a de estabelecer relações com outras nações com vistas a obter 
benefícios políticos e monetários, embora no caso de Nínive exista também o elemento 
adicional de empregar táticas atraentes mas enganosas que acabavam por produzir 
domínio opressivo sobre outros povos. 

Ainda uma terceira figura se acha em Isaías 1.21, onde a apostasia dos israelitas dos 
padrões morais estabelecidos por Deus é chamada de prostituição. 

Os três termos derivados são usados como sinônimos quase exatos, e cada um deles 
é usado literal e figuradamente. O terceiro ( taznüt ) é incomum, sendo empregado apenas 
por Ezequiel, e apenas em dois capítulos: 16 (nove vezes) e 23 (11 vezes). Embora Ezequiel 
também use os outros dois termos derivados (num total de cinco vezes), sua preferência 
por taznüt é clara. 

Bibliografia: BROOKS, Beatrice A., Fertility cultfunctionaries in the Old Testament, 
./B/., 60:227-53. — GORDIS, Robert, Hosea's marriage and message: a new approach, HUCA, 
25:9-35. — RABINOWTTZ, Jacob J., The "great sin" in ancient Egyptian marriage contracts, 
JNES, 18:73. — RlCHARDSON, A., TWB, p. 16. — ROWLEY, H. H., The marriage of Hosea, 
3JRL, 39:200-33. — TlJSHlNGHAM, Douglas A., A reconsideration of Hosea, chapters 1-3, 
.JNES, 12:150-9. — WlSEMAN, D. J., Rahab of Jericho, Tyndale House Bulletin, 14:8-11. — 
TDNT, v.6 p. 584-90. 

L.J.W. 

czTnüním). Veja o n.° 563a. 

rn:r (z'nât). Veja o n." 563b. 

"564 n;r (zãnah) I, rejeitar, repudiar, lançar fora. 

Relacionado a uma raiz árabe que significa "ser remoto, repelido", o termo zãnah tem 
o sentido básico de desaprovação ou desprazer forte. A palavra é usada 16 vezes no qal 
e três no hifil, sem distinção clara de significado. O qal é usado em Salmos 43.2, onde o 

mista clama a Deus: "por que me rejeitaste?". As versões brasileiras são uniformes no 
uso do verbo "rejeitar" em Salmos 60.1(31, onde Davi afirma: "Ó Deus, tu nos rejeitaste", 
ao passo que algumas versões inglesas usam o verbo "expulsar". O hifil é usado por Davi 
ao instruir Salomão e dizer-lhe que, caso Salomão abandonasse a Deus, Deus o rejeitaria 
para sempre (1 Cr 28.9). 

L.J.W. 

565 (zãnah) II, cheirar mal, exalar mau cheiro. (A ARA e a BJ trazem a idéia 
de cheirar mal; a ARC usa o verbo "apodrecer".) 
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566 *p;r (zãnaq) 

Tanto o BDB quanto o KB consideram esta uma segunda raiz homônima. É usada 
apenas uma vez, no hifil, descrevendo o rio Nilo, que, em decorrência do julgamento 
escatológico de Deus, cheirará mal (Is 19.6). 

Bibliografia: YARON, Reuven, The Meaning of ZANAH, VT, 13:237-9. 
L.J.W. 

566 *pjT (zãnaq) saltar. Este verbo só ocorre uma vez, no piei (Dt 33.22). 

rU?T (z<Tá). Veja o n.° 857b. 

(za'ãwâ). Veja o n.° 540a. 

TJ?f (z"êr). Veja o n.° 571a. 

567 izaak) extinguir, apagar. Ocorre apenas em Jó 17.1 (nifal). 

568 C-UT (zá'am) estar indignado, mostrar indignação, denunciar. 

Termo Derivado 

568a {za'arn) ira, indignação. 

A idéia básica deste termo é experimentar ou expressar intensa ira. Este termo é 
paralelo de qãtsap, exceto que sua expressão recebe forma mais específica, especialmente 
de denúncia. A palavra ocorre 11 vezes no qal e uma vez no nifal. 

O verbo é usado para indicar tanto o estado de indignação quanto a atividade que 
dá expressão a tal estado. É usado com referência ao homem, porém mais freqüentemente 
em relação a Deus. Isaías prediz o dia em que a "indignação" de Deus será experimentada 
pelos inimigos de Israel (Is 66.14). Em Números 23.7, 8, zã'am é usado como paralelo dos 
verbos arar, nãqab e qãbab, cada um dos quais significa "amaldiçoar", quando a princípio 
Balaque, rei de Moabe, pede a Balaão: "Vem, amaldiçoa-me ('arar) a Jacó, e vem, 
denuncia (zã'am) a Israel". Então Balaão responde: "Como posso amaldiçoar (nãqab) a 
quem Deus não amaldiçoou (qãbab)? Como posso denunciar (zã'am) a quem o Senhor não 
denunciou (zã'am)?". 

za'am. Ira, indignação. Este substantivo é usado 22 vezes. É traduzido regularmente 
por "indignação", referindo-se mais freqüentemente a Deus que ao homem. za'am é usado 
como paralelo de qãtsap, quando Jeremias afirma que a terra tremerá ao furor de Deus 
(qetsep) e as nações não suportarão a sua indiganação (za'am) (Jr 10.10; cf. SI 102.11). 

Bibliogra fia: BRICI ÍTO , Ilerbert C., The problem of "curse" in the Hebrew Bible, na 
Série de Monografias do Journal of Biblical Literatura, v. 13, publicado pela Society of 
Biblical Literature, 1963, p. x, 232. — SCHARBERT, Josef, Fluchen und Segnen im Alten 
Testament, Bib, 39:1-26. 

L.J.W. 

569 (zã'ap) estar perturbado, turbado, abatido. 
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570 p?\ (zã'aq) 

Termos Derivados 

569a t̂ jiJT (za'ap) indignação, furor. 

569b (zã'êp) indignado, mal-humorado. 

A raiz deste verbo, segundo o cognato aramaico z"ap, "agitar", "enfurecer-se", significa 
soprar, respirar fortemente, agitar. É assim usada em Jonas 1.15, com referência ao mar 
revolto. KB sugere "estar amargurado contra", "estar desanimado", BDB acrescenta "estar 
enfurecido". 

Uma pessoa enfurecida é alguém em cujo seio há uma tempestade rugindo. Uma 
pessoa assim perturbada ou agitada pode parecer triste, abatida (Dn 1.10). 

O padeiro e o copeiro tinham razão para estarem perturbados de coração; seus sonhos 
eram reais mas não haviam sido interpretados. A incerteza causa insegurança; eles se 
preocuparam e ficaram abatidos (Gn 40.6). O sábio de Provérbios, todavia, aponta para 
uma tempestade ainda mais trágica no coração do homem; é o caso do insensato, cuja 
insensatez o conduz à merecida ruína, o que produz em seu coração ira contra Deus (Pv 
19.3). O cronista (2 Cr 26.19) relata a grandeza e o orgulho do rei Uzias, que o levaram 
a profanar o templo e o altar do incenso. Quando repreendido, Uzias se enfureceu e ao 
expressar seu furor no santuário foi imediatamente acometido de lepra (2 Cr 26.19). 

O testemunho bíblico é que não há paz, saúde ou felicidade para a pessoa em cujo 
coração ruge uma tempestade. 

za'ap. Este substantivo é usado para descrever o estado em que se achava o rei Asa 
quando foi repreendido pelo profeta Hanani (2 Cr 16.10). Pelo fato de Asa ter dependido 
dos reis vizinhos de Judá e não do Senhor, o profeta, enviado pelo Senhor, acusou-o de ter 
agido insensatamente. Quando a insensatez real foi denunciada, formou-se uma 
tempestade no coração do rei. Essa fúria interior levou o rei Asa a cometer atrocidades. 
Ele permaneceu endurecido em seu pecado, tanto assim que quatro anos depois, ao 
adoecer, recusou recorrer ao Senhor. Essa fúria no coração do homem é como o rugir do 
leão, feroz e assustador (Pv 19.12). É comparável ao mar em meio a uma violenta 
tempestade (Jn 1.15). 

O termo é usado duas vezes para descrever a atitude do Senhor. Os assírios, que se 
regozijavam ao massacrar Israel, haveriam de ver o caráter feroz e tempestuoso da ira 
de Deus contra eles (Is 30.30). Miquéias afirma que suportaria a ira do Senhor trazida 
pelos inimigos, mas também confiava que o Senhor traria luz e libertação depois que 
passasse a tempestade de seu furor. 

G.V.G. 

570 pi?i (zá'aq) gritar, clamar, chamar, invocar. 

Termo Derivado 

570a (z"ãqà) grito, clamor. 

O sentido básico desta raiz é "gritar por socorro em tempo de aflição". Ela é usada 
principalmente no qal, mas ocorre algumas vezes no nifal e no hifil, onde apresenta 
significados peculiares. É paralela em significado a tsã'aq. As duas raízes são, sem dúvida, 
meras variantes, o que não é incomum com letras sibilantes de pronúncia semelhante. 
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570 pi/T (zã'aq) 

No qal a palavra é usada quase exclusivamente com referência a um grito ou clamor 
de um coração angustiado, necessitado de algum tipo de ajuda. O grito não é um pedido 
de ajuda a alguém, e sim a expressão de uma necessidade sentida. Mais freqüentemente, 
o grito é dirigido a Deus. Quando os israelitas estavam sendo invadidos anualmente pelos 
midianitas, lançaram este clamor (Jz 6.6, 7). Às vezes o clamor é dirigido a um falso deus 
(Jr 11.12), e uma vez a um rei (2 Sm 19.29). Algumas vezes a palavra é usada não para 
um clamor dirigido a alguém, mas como uma mera expressão de alarme. Toda a cidade 
de Siló gritou assim quando a Arca foi capturada pelos filisteus (1 Sm 4.13). O clamor pode 
ser lançado em favor de outra pessoa (Is 15.5). Pode ser um lamento em face de notícias 
ruins (Jr 47.2), ou até mesmo um grito de protesto (Jó 31.38). Em apenas uma ocorrência 
há a idéia de uma convocação, quando Jefté conclamou os efraimitas a ajudá-lo na luta 
contra os amonitas (Jz 12.2). Ainda assim, era um pedido de ajuda. 

O grau nifal é usado seis vezes, sempre com o sentido de reunir um grupo de pessoas. 
Assim, esse grupo pode ser considerado "os chamados" ou "os convocados" (Js 8.16). 

O grau hifil ocorre sete vezes, mas apenas uma vez com sentido causativo (Jn 3.7). 
Quatro vezes conota a idéia de assembléia, correspondendo assim ao sentido do nifal, mas 
no sentido ativo (2 Sm 20.4, 5). Uma vez é usado para descrever um grito de alarme, como 
um dos usos no qal, e uma vez com o significado de chamar a atenção de alguém para 
comunicar-lhe uma mensagem (Zc 6.8). 

A distinção entre zã'aq e tsã'aq parece ser a de que tsã'aq foi usado mais cedo. Esta 
é uma distinção relativa, todavia, pois zã'aq também é encontrado no Pentateuco, e tsã'aq 
também se acha em escritos pós-exílicos. Uma contagem das ocorrências de cada verbo 
em cada período, todavia, sustenta essa distinção geral. Em escritos que provavelmente 
foram produzidos até o período da monarquia unida, tsã'aq, tanto em forma verbal quanto 
nominal, é encontrado 44 vezes (num total de 76 vezes no AT), ao passo que zã'aq aparece 
apenas 36 vezes (de um total de 89 no AT). Em escritos pós-exílicos, tsã'aq aparece apenas 
duas vezes, enquanto zã'aq aparece oito. Em Jeremias, em Ezequiel e em Zacarias, a 
contagem é de 21 a 7 em favor de zã'aq. 

No significado, as duas raízes são muito próximas. Ambas indicam o sentido básico 
de grito ou clamor por ajuda numa situação de angústia. Ambas descrevem tal grito ou 
clamor sendo dirigido a Deus, a falsos deuses e a homens, embora tsã'aq seja usado várias 
vezes nesta última situação, enquanto zã'aq é usado assim uma única vez. No nifal o uso 
das duas raízes apresenta sentidos paralelos. Alguma diferença existe no hifil, já que t$ã'aq 
aparece apenas uma vez, num dos sentidos de zã'aq, o de convocar ou reunir uma 
assembléia. 

zc<ãqâ. Grito, clamor. O substantivo derivado de zã'aq é usado 18 vezes, das quais 16 
correspondem de perto à idéia do qal, ou seja, designam um grito de ajuda diante de uma 
situação de angústia. A palavra é usada, por exemplo, para descrever o clamor dirigido 
a Neemias pelos judeus que estavam sendo oprimidos por seus vizinhos ricos (Ne 5.6). 
Mordecai soltou um grito assim ao ouvir sobre o plano de Hamã para exterminar os judeus 
(Et 4.1). z"ãqâ também é usado numa referência abstrata ao clamor insensato de um 
governante mau (Ec 9.17) e para o clamor contra Sodoma, que chegara aos ouvidos de 
Deus (Gn 18.20). 

L.J.W. 
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574 |p» (zâqên) 

571 l i tt (z'r). Aceita como raiz de: 
571a tT t f t (z"êr) wm powco. 
571b 1 (miz'ãr ) pouco, pequeno. 

miz*ãr. Pouco, pequeno, pequenez. Esta palavra ocorre apenas quatro vezes, todas no 
livro de Isaías. Três ocorrências são em conjunção com m"at (que tem o mesmo sentido). 
Usadas juntas, em duas ocorrências, as palavras indicam literalmente "pouco" ou 
"pequeno" tempo, produzindo assim expressões como "em pouco tempo" (29.17) e "bem 
pouco" (10.25). As outras duas ocorrências (16.14 e 24.6) dizem respeito a números. Em 
Isaías 16.14, por exemplo, onde é novamente empregada com m"at, uma tradução literal 
seria "um resto pouco e pequeno". Cf. a raiz tsà'ar que tem sentido semelhante. Esta 
palavra pode ser apenas uma variação fonética. 

L.J.W. 

572 n?r (zepet) betume, piche (Êx 2.3; Is 34.9). 

573 pr izêq) flecha, seta (Pv 26.18; Is 50.11). 

pT izêq). Veja o n.° 577a. 

C:'p\ Wqünim). Veja o n.° 574e. 

574 ]pi (zãqên) ser velho, tornar-se velho. 

Termos Relacionados 

574a t]pT (zãqãn) barba, queixo. 

574b t]pr (zãqên) velho, ancião. 

574c ^pt (zõqen) velhice. 

574d M"T3pT (ziqnâ) velhice. 

574e t c r : ^ (z'qünim) velhice. 

zãqên é provavelmente um termo derivado de zãqãn (barba). É um verbo de estado 
que, no qal, denota a condição posterior à de ser jovem (SI 37.25). Encontramos a expressão 
"velho e avançado em anos" (Gn 24.1; Js 13.1; cf. 1 Sm 17.12) ou ainda "velho e farto de 
dias" (1 Cr 23.1). A palavra descreve tanto homens quanto mulheres. Durante este período 
de vida as perspectivas de casamento (Rt 1.12) e geração de filhos cessam (Gn 18.12, 13; 
2 Rs 4.14). Aparecem os cabelos brancos (1 Sm 12.2). A vista (Gn 27.1; cf. 1 Sm 3.2; 4.15), 
o metabolismo e a mobilidade (1 Rs 1.1, 15) começam a falhar, e as quedas passam a ser 
uma ameaça (1 Sm 4.18). Uma descrição do avanço da idade em símbolos poéticos se acha 
em Eclesiastes 12.1-5. A morte passa a ser uma possibilidade iminente (Gn 19.31; 24.1; 
27.1, 2; Js 23.1, 2). A liderança deve ser passada adiante (Js 13.1; 1 Sm 8.1, 5; 1 Cr 23.1). 
Apesar disso, a pessoa em tal condição deve ser respeitada (Lv 19.32) e jamais desprezada 
(Pv 23.22). 
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574 ]pT (zãqên) 

O hifil do verbo denota o envelhecimento de pessoas (Pv 22.6) e da raiz de uma árvore 
(Jó 14.8). 

A idade de 60 anos parece separar os maduros dos velhos (Lv 27.1-8), embora 
evidentemente os levitas se "aposentassem'' aos 50 anos (Nm 4.3, 23, 30). O salmista 
sugere 70 anos como a duração normal de uma vida é 80 anos como um marco incomum 
(SI 90.10). No período dos reis um homem de 80 anos era considerado uma pessoa de idade 
muito avançada (2 Sm 19.32[33]). 

zãqãn. Barba. Substantivo masculino da raiz zãqên. A forma ugarítica era dqn (AisWUS, 
n.° 782). A barba de um homem (2 Sm 20.9) e de um leão (1 Sm 17.35) podia ser 
firmemente agarrada. Para ser purificado, o leproso tinha de rapar a barba (Lv 14.9). Era 
proibido aos israelitas e sacerdotes (Lv 19.27; 21.5) cortar os cantos da barba. Em tempos 
de angústia a barba era arrancada (Ed 9.3) ou rapada (Is 15.2; Jr 41.5; 48.37). Ezequiel 
recebeu a ordem de rapar a barba em sinal da destruição vindoura de Jerusalém (Ez 5.1). 

zãqên. Idoso, antigo, ancião, velho, mais velho. A LXX traduz regularmente por 
presbuteros. zãqên é um adjetivo derivado de zãqên, "ser velho", que é um verbo 
denominativo, derivado de zãqãn, "barba". 

zãqên, usado como adjetivo atributivo ou como substantivo, descreve a pessoa, homem 
ou mulher, que, em contraste com o jovem (na 'ar; Gn 19.4; cf. SI 37.25), atingiu aquele 
estágio da vida chamado de velhice. O semitismo "velho e farto de dias (anos)" é encontrado 
várias vezes (Gn 25.9; 35.29; Jó 42.17). A sociedade hebraica normal tinha não só meninos 
e meninas brincando nas ruas, mas também velhos e velhas apoiados em seus bordões (Zc 
8.4). "Jovens" e "velhos" constituem o todo da sociedade (Êx 10.9; Js 6.21; 2 Cr 36.17; Et 
3.13). 

O ancião deve ser honrado (Lv 19.32; cf. Lm 5.12). Os jovens devem esperar até que 
os velhos tenham falado (Jó 32.4). Seu valor como conselheiros (cf Ez 7.26) é reconhecido 
no relato da rejeição de seu conselho por Roboão em favor do conselho dos mais jovens (1 
Rs 12.6 e ss.). Por outro lado, o conselho dos anciãos salvou a vida de Jeremias (Jr 26.17). 
O velho é adornado por seus cabelos brancos (Pv 20.29) e seus filhos são a sua coroa (Pv 
17.6). 

zãqên como substantivo, geralmente plural, é termo técnico que ocorre cerca de 100 
vezes. Somente o contexto pode determinar se ele se refere a pessoas idosas ou ao grupo 
de pessoas que exerciam o poder. O AT não é claro com respeito à idade exigida para que 
alguém passasse a ser um zãqên, nem quanto a detalhes de indicação para esta categoria 
social. 

Há anciãos numa casa, e.g., na casa de Faraó (Gn 50.7; SI 105.22) ou na de Davi (2 
Sm 12.17). O grupo governante de uma cidade israelita, bem como nas cidades de povos 
como os moabitas e midianitas (Nm 22.4, 7), e também os gibeonitas (Js 9.11) era 
constituído dos anciãos. Tal instituição era conhecida em Mari e em Babilônia, do período 
de Hamurábi em diante. Anciãos e chefes (sãrim) freqüentemente se reuniam para formar 
o grupo governante. Anciãos assentados à porta da cidade (Dt 21.19; 22.15; Pv 31.23; Lm 
5.14) resolviam questões como dúvidas quanto à virgindade (Dt 22.15), ratificavam acordos 
sobre propriedades (Rt 4.9, 11) e julgavam casos de homicídio (Dt 19.12; 21.1 e ss.; Js 
20.4). 

Já no Pentateuco, encontramos "anciãos de Israel" (Êx 3.16; 18.12). Eles 
testemunharam quando Moisés feriu a rocha (Êx 17.5, 6). No deserto um grupo de 70 
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576 ^p? (zãqap) 

testemunhou a cerimônia da aliança (Êx 24.1, 9). Eles julgaram casos enquanto Moisés 
permaneceu na montanha (Êx 24.14). Os anciãos impunham as mãos sobre a cabeça da 
oferta pelo pecado quando toda a congregação tinha pecado (Lv 4.15). Eles receberam o 
Espírito na tenda da congregação (Nm 11.16,24,25). Vinte e cinco anciãos testemunharam 
o fim de Datã e Abirão (Nm 16.25). Dez homens constituíam o governo de uma localidade 
(Rt 4.2). Os anciãos estavam lado a lado com os juizes perante a arca na cerimônia da 
leitura da Lei (Js 8.33; cf. 23.2; 24.1). 

Os anciãos de Israel solicitaram um rei a Samuel (1 Sm 8.4). Mesmo depois do 
estabelecimento da monarquia, a escolha de um rei repousava sobre os ombros dos anciãos 
de Israel, de modo que Davi fez uma aliança com eles antes que o ungissem em Hebrom 
(2 Sm 5.3). Absalão obteve o favor dos anciãos (2 Sm 17.4, 15) e Davi só retornou ao poder 
depois de obter permissão dos "anciãos de Judá" (2 Sm 19.11(121). Eles continuaram a ser 
um grupo de conselheiros do rei na história posterior (1 Rs 20.7) e retiveram autoridade 
independente (1 Rs 21.8). Josias os convocou para a leitura do recém-descoberto livro da 
lei (2 Rs 23.1). 

Os anciãos continuaram a ser influentes mesmo durante o exílio (Jr 29.1; Ez 8.1; 14.1; 
20.1) e na comunidade pós-exílica (Ed 10.8, 14). O papel dos anciãos continuou, sob formas 
modificadas, na sinagoga e na igreja. Na comunidade de Qumran, todavia, quem exercia 
o governo não eram os "anciãos". 

zõqen. Velhice. Substantivo masculino derivado da raiz záqan (Gn 48.10), refere-se à 
idade como qualidade. Ao contrário do que aconteceria com Moisés (Dt 34.7), a senilidade 
de Jacó trouxe consigo fraqueza na visão. 

ziqnâ. Velhice. Este substantivo feminino, derivado da raiz zãqan, ocorre nos estados 
absoluto e construto. E usado para descrever a idade avançada de Sara, de Salomão e de 
Asa (Gn 24.36; 1 Rs 11.4; 15.23). Representa um tempo de enfermidade crescente ao qual 
se estende o cuidado de Deus (SI 71.9; Is 46.4). 

z*qunim. Velhice. Este substantivo masculino refere-se a um estado ou condição de vida 
(Gn 21.2, 7; 37.3; 44.20). No caso de Abraão, indica a condição incomum do nascimento 
de Isaque. Explica também o favoritismo de Jacó por José e Benjamim. 

Bibliografia.: B O R X K A M M , G., Presbuteros, em TWNT, v.6, p. 651-83. — E V A N S , 

Geoffrey, Ancient Mesopotamian assemblies, JAOS, 78:1-11. — J A C O B S O N , Thorkild, 
Primitive democracy in ancient Mesopotamia, JNES, 2:159-72. — McKENZIE, Donald A., 
Judicial procedure at the town gate, VT, 14:100-4. — M C K E N Z I E , John L., The elders in 
the Old Testament, Bib, 40:522-40. — M A L A M A T , Abraham. Kingship and council in Israel 
and Sumer, JNES, 22:247-53. — Non i , Martin, The history of Israel, London, Black, 1958, 
p. 107-8. — P E D E R S E N , Johannes, Israel, v. 1, 2, London, Oxford, 1940, p. 36 e s. — TDNT, 
v. 6, p. 655-61. 

J.P.L. 

5 7 5 ^ P ? (zãqap) levantar, aprumar, erguer ( S I 145.14 ; 146 .8 ) . 

576 rpT (zãqap) I, refinar, purificar. 
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A idéia básica é a de tornar algo puro (cf. tsãrap, que conota pôr algo à prova para 
testar seu grau de pureza). A raiz é usada duas vezes no qal, uma vez no piei, e quatro 
vezes no pual. O qal aparece em Jó 28.1, que fala de um lugar em que o ouro é refinado. 
O piei ocorre em Malaquias 3.3, onde se afirma que Deus "refinará" (ARC, "afinará") os 
levitas como se faz com o ouro e à prata. O pual de zãqaq sempre ocorre como um particí-
pio. Tome-se como exemplo a parte daquilo que Davi separou para a construção do templo 
e que foi designado como ouro "refinado" (1 Cr 28.18). Em todas as ocorrências, menos 
duas, o termo refere-se ao refino de metais que era feito, é claro, por meio do fogo. Em 
Isaías 25.6 o refino de vinhos é mencionado, descrevendo um processo de dRoant.ação, não 
de filtragem (conforme sugere KB), cf Jeremias 48.11. A referência em Jó 36.27 é de difícil 
solução. Pope (comentário de Jó na Anchor Bible) traduz "que destilam chuva da enchente". 
Será que o processo de evaporação estaria sendo aqui descrito metaforicamente como 
refino? 

L.J.W. 

577 ppT (zqq). Aceita como raiz de: 
577a pr (zéq) grilhões (e.g., Na 3.10; Is 45.14). A derivação desta palavra é 

incerta. GB, ao contrário de BDB, a deriva de znq, por causa de cognatos árabes 
e siríacos. 

577b pT$ ( 'ãzêq) cadeias (usado apenas em Jr 40.1). 

"ST (zér). Veja o n.° 543a. 

KIT (zãrã 0. Veja o n.° 542d. 

578 (zãrab) ser queimado, escorchado. Ocorre apenas no pual. 

Termo Derivado 

578a t^ZZnT (z'rubbãbel). Zorobabel (nome próprio). 

Zorobabel era neto do rei Joaquim (1 Cr 3.16-19), que fora levado cativo por 
Nabucodonosor em 597 a.C. (2 Rs 24.11-16). Era, portanto, herdeiro do trono de Judá. É 
freqüentemente apresentado como "filho de Sealtiel" (Salatiel, Ed 3.2, 8; Ne 12.1; M t 1.12; 
etc.), mas como filho de Pedaías em 1 Crônicas 3.17. É provávpl que Sealtiel tenha morrido 
sem deixar filhos. Como sobrinho, Zorobabel teria sido considerado seu herdeiro legal e, 
portanto, foi chamado de filho (cf. Êx 2.10), ou então Pedaías cumpriu os deveres do 
levirato, casando-se com a viúva de Sealtiel, e em tal caso o primeiro filho dessa união 
seria considerado filho do falecido (Dt 25.5-10). 

Zorobabel foi o líder civil (chamado de pahat, "governador", Ag 1.14; 2.2, 21) dos 
judeus que voltaram do exílio babilônico, sob a permissão de Ciro, c. 537 a.C., e liderou 
a primeira leva de repatriados. A reconstrução do templo foi começada c. 536 a.C. (Ed 3.8-
13), mas cessou (Ed 4.24) logo depois do término do alicerce. Dezesseis anos depois (520 
a.C., no segundo ano de Dario, Ag 1.1; Zc 1.1), os profetas Ageu e Zacarias começaram a 
pregar e instar com o povo para que recomeçasse a construção. Zorobabel, juntamente com 
Josué, o sumo sacerdote, respondeu ao chamado (Ed 5.1, 2; Ag 1.12). A obra foi completada 
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579 rnr (zárà) 

na primavera de 515 a.C. Além de dirigir a reconstrução, Zorobabel restaurou os turnos 
dos sacerdotes e as divisões dos levitas (Ed 6.18) e fez provisão para seu sustento (Ne 
12.47). Nada se sabe de Zorobabel depois do término da construção do templo; também 
não há registro de sua morte. 

[E voz corrente entre os eruditos contemporâneos que Zorobabel. que era da família 
real, tinha pretensões ao trono. Teria, supostamente, liderado um movimento de 
independência que fora rapidamente reprimido pelos persas e sofrido morte prematura. 
Não há prova inequívoca para esta teoria. Ela presume que Zacarias 6.11 não apresenta 
Josué como sumo sacerdote que tipifica o Messias, e que original continha "Zorobabel", 
que fora o objeto da profecia. Tal ponto de vista não considera Zorobabel um rei-sacerdote. 
Favorece a tradução "haverá um sacerdote junto ao seu trono" (6.13). Cf a nota de rodapé 
sobre o v. 11 na BJ: "... o texto devia ter aqui, originariamente, o nome de Zorobabel...". 
Este ponto de vista foi defendido por K R A E L I N G , E., Commentary on the Prophets, v. 2, 
Daniel to Malachi, Nelson, 1966, p. 299-300). R.L.H.] 

L.J.W. 

Cz'rubbabel). Veja o n.° 578a. 

579 ITlí (zãrâ) soprar, espalhar, lançar fora, limpar; dispersar; ser espalhado, 
disperso. 

Termo Derivado 

579a Cmizreh) forquilha. 
A idéia básica do verbo é agitar o ar para produzir um efeito de separação e 

espalhamento. Todavia, o simples ato de espalhar também é sugerido, e.g., Moisés espalhou 
ouro em pó sobre a água (Êx 32.20). Os sacerdotes infiéis teriam esterco espalhado em seus 
rostos (Ml 2.3). 

O termo zãrâ é usado em várias formas verbais para indicar separação ou 
espalhamento por razões de purificação ou castigo. O grão é purificado da palha quando, 
depois de lançados para o alto, o vento a sopra para longe. O povo da aliança de Deus 
também necessita de tal purificação, mas esta será uma experiência disciplinadora; por 
isso, Jeremias afirma metaforicamente que o Senhor os "jogou contra o vento" (BLH; ARC, 
"padejar"; ARA, "cirandar"), e, por conseguinte, os israelitas seriam dispersos como palha 
por vários lugares distantes. Moisés afirmara que isso aconteceria se Israel abandonasse 
a aliança (Lv 26.33). Jeremias (49.32) e Zacarias (1.19; 2.2) referiram-se a como Israel fora 
disperso entre nações estranhas pelos invasores gentílicos. Foi também predito que tais 
nações usadas para castigar Israel um dia seriam, elas mesmas, lançadas ao vento e 
espalhadas para todo o sempre (Is 41.16). 

A dispersão de Israel é descrita com vários sinônimos que expressam outros aspectos 
ou nuanças do processo disciplinador de Deus; cf nãpats e püts "esmagar", "espalhar"; 
pãrats, "quebrar", "dispersar", pãrad, "espalhar", e pázar, "dispersar". 

[O uso difícil em Salmos 139.3 pode ser uma expansão semântica de raiz no sentido 
de "examinar" ou, conforme sugerido pelo BDB e afirmado pelo KB e Dahood (Psaims m, 
AB), verbo denominativo, zãrâ, "medir", derivado do substantivo zeret, "palmo". R.L.H.l 

G.V.G. 
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580 rnr (zãrah) 

JTTtt (zér/iaO. Veja o n.° 582b. 

tfn? (zVÔaO. Veja o n.° 583a. 

PJ-HT (zarzip). Veja o n.° 584a. 

- m r (zarzir). Veja o n.° 543b. 

580 n~lT (zãrah) levantar-se, erguer-se, subir, brilhar. 

Termos Derivados 

580a tn~)r (zerah) aurora, brilho. 
580b "ifnrK Cezráh) natural da terra. 
580c "iTTHTO (mizrãh) leste, nascer do SoL 

BDB não alista "brilhar" como um dos significados, mas KB sugere "brilhar", "reluzir". 
zãrah significa "erguer-se", "levantar-se", e é usado de três maneiras. Em primeiro 

lugar, refere-se ao surgimento dos sintomas da lepra (tsara'at, q.v.; 2 Cr 26.19). Depois, 
é usado para o aparecimento do Sol, sem referência à difusão de sua luz (Ec 1.5; Jn 4.5), 
sendo assim uma referência ã hora do dia, e também irradiando sua luz pela manhã (2 
Sm 23.4). Por fim, é usado em sentido figurado para falar de salvação, luz, glória, 
resultados da entrada de Deus na vida de uma pessoa (SI 112.4; Is 58.10; 60.1). A idéia 
é de que assim como o Sol aparece pela manhã sem nenhum esforço por parte do homem, 
e apesar disso inunda de luz seu ambiente e dispersa a escuridão, assim o Senhor é 
soberano no conceder sua salvação, que traz luz e glória. O termo é usado duas vezes em 
xelaçãu ao próprio Deus, que aparecerá trazendo salvaçao (Is 60.2) e justiça ao seu povo 
(Ml 4.2(3.20)). Em ambos os casos, há uma profecia relativa à vinda de Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor. 

'ezrãh. Natural da terra, alguém que vem de sua terra nataL Este substantivo se 
refere a uma pessoa que vem de sua terra natal. Na legislação mosaica o termo é usado 
freqüentemente para indicar a origem nativa específica (Nm 15.29, como uma árvore, SI 
37.35) dos descendentes dos patriarcas que pertencem à terra prometida (Êx 18.19). 

mizrãh. Leste, oriente, nascer do SoL, levante. Este substantivo é usado em íntima 
ligação com zãrah. Usado em relação ao Sol nascente, refere-se especificamente ao lugar 
ou área do nascer do Sol. Freqüentemente é traduzido por "leste" ou "oriente". É usado 
num sentido estritamente locativo (Is 41.2; Js 11.8), mas também recebe sentido figurado 
em profecias de lamento (Am 8.12) e de bênção (Zc 14.4). 

G.V.G. 

581 CjÇ (zãram) arrastar na torrente, levar embora numa inundação (SI 90.5, 
qal; SI 77.18, poel). 
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582 JT1T (zãra') 

Termos Derivados 

581a (zerem) torrente, enxurrada (.e.g., Is 4.6; Hc 3.10). 

581b HÇn7 (zirma) descarga, fluxo (i.e., sêmen, Ez 23.20). 

582 i n j (zãra') I, espalhar semente, semear. 

Termos Derivados 

582a tlTir (zera0 semeadura, semente, descendência. 

582b t ^D » (zêrü'a) o que é semeado. 
582c ITIT (zêrõaO vegetal 
582d ]1?7T izêr'õn) vegetal. 
582e tb^^nr (yizr*'e 7) JezreeL 
582f ^HÍC (mizrã') focai cie plantio. 

Este verbo aparece 56 vezes: em 46 destas ele ocorre no qal, uma vez no pual, seis 
vezes no nifal e uma vez no hifil. A etimologia de zr' é tremendamente intrigante, pois 
apesar de aparecer em árabe, no siríaco e no ugarítico, apontando assim para uma raiz 
proto-semítica zr' e dando a impressão de ser uma fusão das duas raízes, zr', "semear", 
e drw, "espalhar", o d de dr' não permanece em ugarítico, pois o verbo aparece como dry 
(cf. UT, 5:3-4; 19:702, 705; observar, porém, 19:733, d.r', "braço"). 

Literalmente, zãra' refere-se à ação de semear a semente nos campos (Gn 26.12; Is 
37.30). É usado com o acusativo do tipo da semente plantada, e.g., semear trigo (Jr 12.13) 
ou com o acusativo do campo semeado (Êx 23.10; Lv 25.3). Por vezes, também é seguido 
pelo duplo acusativo tanto da semente quanto do campo (e.g., Lv 19.19; Dt 22.9, "Não 
semearás a tua vinha com duas espécies de semente"). Nesta proibição, sem dúvida se faz 
referência ao ritual cananeu que conduzia à fertilidade. Por fim, este verbo também é 
usado em relação a cobrir com sal toda a área de uma cidade conquistada (Jz 9.45). 

Metaforicamente, a ação denota o semear de Israel (plantá-lo ou estabelecê-lo) na 
terra da Palestina pelo Senhor num tempo ainda futuro (Os 2.25), ou sua confissão de que 
embora tenha espalhado (i.e., semeado) Israel entre as nações da terra, ele ainda os 
recolherá no futuro (Zc 10.9). zãra' também é usado figuradamente em relação a ações 
morais: semear a justiça (Pv 11.18), a retidão (Os 10.12), a luz, i.e., a felicidade (SI 97.11), 
a impiedade (Pv 22.8), a angústia (Jó 4.8) e o vento (Os 8.7). Em Isaías 17.10 o verbo 
retrata Israel praticando a idolatria ao plantar árvores ou mudas a deuses estranhos, 
enquanto em Salmos 126.5 o verbo retrata o árduo trabalho de semear e os alegres 
resultados que se seguem. O verbo também retrata os reinados de reis e príncipes 
ilustrados por árvores (Is 40.24). Finalmente, no nifal, refere-se a uma mulher que 
engravidou (Nm 5.28) ou que leva no ventre uma criança (hifil, Lv 12.2). 

zera4. Semeadura, semente, descendência. Este substantivo é usado 224 vezes. Seus 
usos dividem-se em quatro categorias semânticas básicas: 1) a época da semeadura; 2) a 
semente que é semeada ou que resulta do plantio; 3) semente no sentido de sêmen; e 4) 

409 



582 inr (zãraO 

a Semente como a descendência da linhagem prometida a Abraão, Isaque e Jacó, ou até 
mesmo em outros grupos distintos do povo da promessa. 

O sentido básico vem do mundo da agricultura. A semeadura ou o plantio, em 
contraste com a colheita, ocorrerá seguidamente segundo um padrão prometido por Deus 
a Noé depois do Dilúvio (Gn 8.22; cf Lv 26.5). Esta semeadura ou plantio acontece nos 
campos (Ez 17.5) e, portanto, ajusta-se bem ao significado do termo acadiano zêru, "terra 
cultivada". A própria semente que é plantada em tais campos tem o mesmo nome (Gn 
47.19, 23; Lv 11.37-38; Nm 24.7; Dt 28.38; Is 55.10; Am 9.13). O produto da semente 
plantada recebe a mesma designação (e.g., a semente das ervas e árvores em Gn 1.11, 12, 
29 ou a semente Igrão] recolhida ao celeiro em Jó 39.12; cf Dt 14.22; Is 23.3). Assim, todo 
o ciclo agrícola é praticamente resumido na palavra zera'; do ato de semear à semente 
plantada e à colheita realizada, zera' é usada figuradamente em relação à idolatria de Judá 
(Is 17.11). O povo plantava árvores formosas e mudas estrangeiras. Isto se refere ao termo 
ugarítico n'mn, freqüente no culto a Tamuz-Adonis, ou talvez à insensatez de semear 
espinhos e abrolhos e esperar uma colheita de flores e legumes. 

zera1 refere-se a sêmen em Números 5.28, "e conceberá (lit., 'e será impregnada com 
semente')" Freqüentemente ocorre com a expressão "emissão do sêmen" (Lv 15.16, 32; 
22.4). Também é usado como acusativo de modo e traduzido eufemisticamente como "com 
quem homem se deitar com semente da cópula" (ARC, 15.18; 18.20; Nm 5.13). Note-se o 
mesmo na promessa de Jeremias 31.27. O Senhor semeará as casas de Israel e Judá com 
a semente do homem e a semente dos animais nos últimos dias. 

O uso teológico mais importante encontra-se na quarta categoria. Começando com 
Gênesis 3.15, a palavra "semente" é regularmente usada com sentido coletivo no singular 
(nunca ocorre no plural). Este termo técnico é um aspecto importante da doutrina da 
promessa, pois o hebraico jamais se vale do plural desta palavra para referir-se a 
"posteridade" ou "descendência". Os Targumim aramaicos pluralizaram o termo vez por 
outra, e.g., o targum de Gênesis 4.10, mas o aramaico também se limita ao singular nas 
passagens que tratam da linhagem prometida. Assim a palavra designa toda a linhagem 
de descendentes como unidade, sendo, no entanto, suficientemente flexível para denotar, 
quer uma pessoa que seja a epítome de todo o grupo (e.g., o homem da promessa e, em 
última análise, Cristo), quer as muitas pessoas em toda a linhagem de descendentes 
naturais e espirituais ou um dos dois 

Precisamente é isso que acontece em Gênesis 3.15. Uma dessas linhagens é a 
linhagem da mulher, em contraste com a linhagem inimiga, os seguidores de Satanás. 
Surpreendentemente o texto anuncia que um descendente macho obterá, por fim, uma 
vitória esmagadora sobre o próprio Satanás. 

Esta promessa feita a Eva foi ampliada e mais especificada na Aliança Abraâmica. 
Deus concederia uma terra e uma descendência numerosa por intermédio do filho de 
Abraão e seus descendentes; Gênesis 12.7; 13.15, 16; 15.13, 18; 16.10; 17.7-10, 12, 19; 
22.17, 18; 24.7; 26.3, 4, 24; 28.4. 13, 14; 32.13; 35.12; 48.4. Esta linhagem cresce e a 
promessa continua em Êx 32.13; 33.1; Dt 1.8; 11.9; 34.4; Js 24.3. 

O mesmo se pode dizer a respeito de Davi e seus descendentes. A promessa é 
continuada em 2 Samuel 7.12; aparece como paralelo do termo "Messias" em Salmos 
18.50(51] (veja 2 Sm 22.51) e é repetida no comentário de Etã sobre a Aliança Davídica 
de 2 Samuel 7, em Salmos 89.4, 29, 36[5, 30, 37]. 

Esta identificação coletiva encontrada na semente de Eva, de Abraão e de Davi recebe 
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comentários teológicos em Isaías 41.8; 43.5; 44.3; 45.19,25; 48.19; 53.10; 54.3; 59.21; 61.9; 
65.9; 66.22; Jr 31.36, 37; 33.26; 2 Cr 20.7. 

y izr e <e 'L Nome próprio que significa Deus semeia ou Deus semeará; Jezreel. 
Há cinco empregos diferentes do nome. Três são localizações geográficas; 1) uma cidade 
em Issacar ao pé do monte Gilboa (Js 19.18; 1 Rs 21.1 e ss.); 2) uma cidade em Judá, da 
qual viera uma das esposas de Davi (1 Sm 25.43); e 3) o vale de Jezreel, que ligava o vale 
de Esdralon, a oeste, ao vale do Jordão, a leste. 

Jezreel é também o nome de um dos descendentes de Judá (1 Cr 4.3). 
O uso teológico mais importante é o nome dado ao primeiro filho da união entre o 

profeta Oséias e Gômer (Os 1.4, 5). O profeta dá ao filho o nome de "Jezreel", que em 
Oséias 2.23[25] envolve um jogo de palavras com o significado do verbo zãra', "semear" 
ou "espalhar". Em 1.4, todavia, a referência é ao incidente histórico da ascenção 
sanguinária de Jeú ao trono de Israel (2 Rs 9.30—10.11). Segundo Oséias 1.3, Gômer 
concebeu este filho de Oséias; não foi, portanto, fruto de adultério ou prostituição. Devemos 
rejeitar o ponto de vista de que Deus ordenou ao profeta que tomasse por esposa uma 
mulher meretriz com filhos já nascidos ilegitimamente. Antes, a ordem em Oséias 1.2 
envolve uma figura de linguagem conhecida como zeugma, na qual o(s) verbo(s) 
principal(is) ["vai", "casa"l controla(m) dois objetos gramaticalmente, mas apenas um 
logicamente. A expressão é elíptica, pois é preciso suprir a expressão "e gera filhos". O 
estigma das ações posteriores da mãe é transmitido aos filhos de modo que eles são 
chamados "filhos de prostituição", embora não o sejam literalmente. Finalmente, no que 
pode ser considerado uma afirmação de propósito, Oséias 1.2 é mais provavelmente uma 
construção que indica resultado, sendo portanto semelhante a Isaías 6.9-12. 

A despeito da apostasia e da prostituição espiritual de Israel, espelhadas pela 
prostituição posterior de Gômer, Deus ainda semeará Israel em sua terra nos últimos dias 
(Os 1.11(2.2]). 

Bibliografia: TDNT, v. 7, p. 538-44. 
W.C.K. 

583 ^""T (zrO II. Aceita como raiz de: 
583a tJLT-7 (zVôaO, (zfrõat) braço, ombro, força 

583b IJi-TK CezrôaO braço. 
A etimologia desta raiz não é inteiramente clara, mas ela aparece no acadiano, no 

ugarítico, no árabe, no aramaico e no etíope. 
O sentido literal de "braço" é o uso raro da palavra, ocorrendo em pouco mais de uma 

dúzia dentre mais de 90 referências, e.g., Juizes 15.14; 16.12; 2 Samuel 1.10. Por duas 
vezes a palavra se refere às espáduas de um animal sacrificado (Nm 6.19; Dt 18.3). 

Com maior freqüência, z'rôa' é usado metaforicamente. O "braço da carne", que 
simboliza a força do homem, é impotente quando comparado ao poder de Deus (2 Cr 32.8). 
No plural, "braços" é equivalente a forças políticas ou a exércitos (Dn 11.15,22,31). Assim, 
"quebrar os braços" de um inimigo é uma expressão figurada (1 Sm 2.31; Jó 22.9; 38.15; 
SI 10.15; 37.17; Jr 48.25; Ez 30.21, 22, 24, 25) para a destruição da força, do poder ou da 
violência do inimigo e, portanto, de sua capacidade de empreender guerras. 

Mais freqüentemente ainda, o braço é usado como figura antropomórfica para o poder 
de Deus. A mais vivida dessas ocorrências acha-se em Isaías 30.30, em que o relâmpago 
é descrito como "o golpe do seu braço que desce com indignação de ira". Deus revela o poder 
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de seu "braço estendido" na criação (Jr 32.17) e em sua libertação do povo de Israel do 
Egito (Êx 6.6; 15.16; Dt 4.34; SI 77.151161; Is 63.12). De modo semelhante, este braço ou 
poder do Senhor operará outra libertação nos últimos dias (SI 98.1; Is 40.10; 51.9 e ss.; 
52.10; 63.5; Ez 20.33 e ss.). Entre esses dois eventos, por baixo de Israel, os braços eternos 
do Senhor se estendem para proteção e preservação do seu povo (Dt 33.27; SI 89.131141; 
Is 33.2). Estes mesmos braços foram usados em favor de indivíduos em duas ocasiões (2 
Cr 6.32; Is 40.11). Em Isaías 53.1 "o braço do Senhor" é usado como metonímia para a 
palavra redentora que o Senhor conseguiu por meio de seu servo. 

Bibliografia: GlNSBERG, H. L., The arra ofYHWH in Isaiah 51-63 and the text of Isa 
53:10-11, JBL, 77:152-6. — THAT, v. 1, p. 522-3. 

W.C.K. 

584 {zãrap) gotejar, pingar, descer. Este verbo ocorre apenas uma vez [uma 
vez adotada a sugestão do editor da Bíblia Hebraica Stuttgartensia] no hifil (SI 
72.6). 

Termo Derivado 

584a ^"P-i (zarzip) pingo, respingo (somente em SI 72.6). 

585 p"7'i (zãraq) espalhar, aspergir. 

Termo Derivado 

585a +p"!TD (mizráq) bacia. 

O verbo zãraq, que significa "lançar", "jogar", "espalhar em abundância" (cf. BDB) 
aparece 35 vezes; seu sinônimo, nãzâ, aparece 24 vezes. Ambos são traduzidos por 
"aspergir", com apenas algumas exceções; e.g., "espalhar" semente (Is 28.25); "espargir" 
o pó dos ídolos sobre as sepulturas (2 Cr 34.4); manchas de branco nos cabelos de uma 
pessoa (Os 7.9). A LXX traduz zãraq por "derramar", quando a palavra se refere a sangue 
dos sacrifícios sobre o altar. 

zãraq é usado em cerimônias religiosas para dois propósitos específicos. 1) Na 
aspersão de sangue solenizando um elo inviolável entre Deus e o homem (T. LEWIS, ISBE, 
2487). A aspersão do sangue sobre o povo e o altar (Èx 24.6-8) confirmava o altar como 
o caminho aberto para os aspergidos, i.e., o povo confirmado na aliança, chegarem a um 
Deus que era santo, justo, mas também amoroso (cf. ainda 2 Rs 16.15). 2) A aspersão era 
parte do rito de purificação. O sangue era aspergido para indicar ou confirmar a 
santificação (Êx 29.20; Lv 1.5), bem como para propósitos higiênicos que tinham significado 
religioso definido (Lv 17.6). 

Finalmente, zãraq é usado de outras maneiras profundamente religiosas. O termo 
fala de julgamento: Moisés lançou poeira no ar para trazer a praga das úlceras contra o 
Egito (Èx 9.8). Ezequiel usa zãraq para descrever a aspersão de água pura (36.25) em 
conexão com a obra regeneradora do Senhor nos corações do povo da aliança em seu exílio. 
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587 rnr (zeret) 

mizrãq. Bacia. Este termo é usado duas vezes em referência a uma taça ou vasilha (Am 
6.6; Zc 9.15) e 30 vezes para bacias usadas em vários contextos religiosos e cerimônias 
rituais. Eram consideradas de grande valor, porque o sangue dos sacrifícios era contido 
nelas, e a partir delas era aspergido, esfregado ou derramado. 

G.V.G. 

586 (zãrar) espirrar. Este verbo ocorre apenas no poel (Jó 41.10; 2 Rs 4.35). 

587 r n r (zeret) palmo (e.g., Is 40.2; Èx 25.10). 
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zn {hõb) Veja o n.° 589a. 

588 I O " (hãbã 0 esconder. 

Termos Derivados 

588a K - j Ç Cmahâbé0 esconderijo. somente em Isaías 32.2, (estado 
construto). 

588b K3TTG (mahãbõ') esconderijo, somente em 1 Samuel 23.23. 

hãbã', em 25 de suas 30 ocorrências, refere-se a pessoas que se escondem com medo 
da morte. Assim, os cinco reis da confederação sulista esconderam-se numa caverna com 
medo de Josué (Js 19.27), e Adão e Eva esconderam-se por terem tomado consciência de 
sua alienação do Senhor Deus (Gn 3.8). Outras ocasiões incluem: Saul escondendo-se do 
público (por modéstia?) ao ser proclamado rei (1 Sm 10.22); os jovens que se "escondiam" 
em respeito ou temor a Jó (Jó 29.8); e Jacó, que fugiu "secretamente" de Labão 
í "escondeu-se para fugir", Gn 31.27). O uso mais destacado está em Gênesis 3.8, 10, onde 
Adão e Eva se esconderam do Senhor depois de seu pecado. O contexto diz que se 
esconderam com medo, possivelmente recordando a ameaça de morte certa por sua 
transgressão e sentindo sua culpa na presença do Deus justo. 

Em duas ocorrências, o que se esconde não é uma pessoa. Em Jó 29.10 os nobres 
"esconderam" as suas vozes. Em Jó 38.30 as águas escondem-se como uma pedra, isto é, 
a água como tal desaparece ao tornar-se gelo. 

No hifil o uso deste verbo é transitivo. Assim, Raabe "escondeu" os espias (Js 6.17, 
25, et ai). A única ocorrência no hofal é o passivo do uso anterior, descrevendo pessoas 
que são escondidas em prisões (Is 44.22). O uso no nifal, no hitpael, bem como a 
ocorrência única no pual (Jó 24.4), é geralmente intransitivo, com poucas ocorrências de 
uso passivo, como Joás ao ser "escondido" de Atalia (2 Rs 11.3 e 2 Cr 22.12). 

hãbã (q.v.) é, provavelmente, uma grafia alternativa de hãbã', e os dois vocábulos 
devem ser analisados juntamente. 

C.P.W. 

589 22n (hãbab) amar (Dt 33.3). 
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590 rran (hãbâ) 

Termo Derivado 

589a Zf\ (hõb) seio, regaço (Jó 31.33). 

590 nzn (hãbâ) esconder, ocultar. 

Termo Derivado 

590a (hebyôn) esconderijo, refúgio, somente em Habacuque 3.4. 
Esta palavra significa "esconder"; é usada intransitiva ou reflexivamente quando as 

pessoas se escondem ao temerem por suas vidas. A exceção é 2 Reis 7.12, onde um 
exército esconde-se para emboscar o inimigo. O uso ocorre no nifal, exceto em Isaías 26.20, 
que usa o qal. É, provavelmente, uma grafia alternativa de hãbã' e deveria ser 
considerado juntamente com aquele vocábulo. 

C.P.W. 

rn-an (habburâ) Veja o n.° 598g. 

591 21X1 (hãbal) sacudir, agitar, malhar, bater. 
A palavra é usada para descrever a colheita ou a preparação de certas lavouras: as 

oliveiras são sacudidas (Dt 24.20), o trigo é malhado (Jz 6.11) e a cevada é debulhada (Rt 
2.17; por meio de batidas). Algumas espécies são sacudidas com um ramo (Is 28.27). O 
outro único uso é figurativo, referindo-se à ação de Deus em reunir Israel e trazê-lo de 
volta à sua terra (Is 27.12). 

C.P.W. 

(hebyôn) Veja o n.° 590a. 

592 ^217 (hãbal) As palavras "amarrar", "empenhar" e "sofrer dores de parto" 
são tratadas no BDB numa única raiz. 

Parece haver várias palavras, uma originariamente iniciada com h, com o significado 
de "amarrar" (raiz I no KB), que tem cognatos em árabe e em ugarítico; uma segunda 
palavra, originariamente começada com h, com significado de "empenhar" (raiz n no KB), 
que tem um cognato árabe na raiz Ishtafel; uma terceira, originariamente começada com 
h, com o significado de "destruir" (raiz m no KB), e um cognato em árabe; um quarto 
homônimo, que começava com h, significava "sofrer dores de parto" (raiz IV no KB). A 
quinta raiz, "aconselhar", não tem equivalente em árabe. A análise de KB, semelhante à 
de GB, será seguida aqui. 

592a "^nn (hãbal) I, amarrar (forma verbal não usada no AT). 

Termos Derivados 

592b t^nn (hebel) I, corda, cordão, bando, companhia. 
592c b^n (hõbêl) marinheiro, usado em Ezequiel 27.8, 27-29 para descrever 
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593 ^rin (hãbal) 

os mestres do mar de Tiro e em Jonas 1.6 com relação ao capitão do navio. 
592d (hibbêl) mastro, usado somente em Provérbios 23.35. O significado 

exato é incerto. 

hebel I. Corda, cordão, laço, cabo, cordame, linha, sorte, porção, região, país, 
costa, bando, companhia, 

O uso básico do substantivo hebel é "corda" ou "cordão". Pode descrever uma corda 
forte, para usos gerais, capaz de sustentar a descida dos espias pela janela (Js 2.15), 
introduzir Jeremias na cisterna e retirá-lo de lá (Jr 38.6), derrubar paredes de uma 
cidade (2 Sm 17.13) ou de reforçar o mastro do navio e segurar as velas (daí o uso de 
"cordame" em Is 33.23). Pode ter uso decorativo, feita de linho puro (Et 1.6), ou ser usada 
sobre a cabeça em sinal de luto (1 Rs 20.31). Pode ser usada como laço ou armadilha (Jó 
18.10). O uso figurativo em relação à morte (SI 116.3) ou o Seol (2 Sm 22.6) pode 
representar a morte como um laço, ou algo que amarra. Numa visão alternativa, estas 
formas podem ser consideradas derivados de hébel, "dor" (como no parto; veja abaixo). Na 
maioria das ocorrências estes dois substantivos são indistinguíveis em forma. Algumas 
versões usam palavras como "dor" e "sofrimento". Outros usos figurativos incluem: o fio 
de prata, que ilustra a vida (Ec 12.6), "com cordas humanas", ou seja, "compassivamente" 
(Os 11.4), as "cordas" ou "laços" do pecado (Pv 5.22) et ai. 

Cordas ou fios podem ser usados para medir, como no caso em que Davi mediu duas 
linhas de moabitas para a morte e uma para ser poupada (2 Sm 8.2). Especificamente, um 
fio de medir é chamado de hebel middá (Zc 2.1). A terra é medida ou dividida com o uso 
de cordas ou fios (Am 7.17; SI 78.55). Com base nisso, a área medida passou a ser 
chamada de hebel, uma porção ou sorte (era obtida pelo lançamento de sortes), 
especialmente a herança de uma tribo (Js 17.5) ou de um indivíduo (SI 105.11). A palavra 
também denota um "país" ou "região" (Dt 3.4s.). Se tal região fica próxima ao mar a 
palavra é traduzida por "costa" ou "litoral" (Sf 2.5-7). A ARC traduz hebel por "quinhão" 
em Josué 19.29, mas a ARA usa o termo "região". Algumas versões inglesas preferem 
tratar hebel como um nome próprio nesta passagem. 

hebel deve ser traduzido como "bando" ou "grupo" em 1 Samuel 10.5, 10. 
Possivelmente isto também deva ser feito em Salmos 119.61, "bandos de ímpios", embora 
"laços" de ímpios também seja aceitável no contexto. O uso de hebel com o sentido de 
"bando" ou "grupo"' é comprovado em ugarítico, onde é usado para descrever um bando de 
pássaros e um grupo de pessoas. Seu uso como "corda" também é comprovado (veja 
GORDON, Cyrus H., UT, 19:832). 

hebel é um símbolo de cativeiro ou sujeição (1 Rs 20.31) e é usado figuradamente com 
respeito às armadilhas preparadas para os ímpios (Jó 18.10; Pv 5.22, a escravidão do 
pecado) ou pelos ímpios (SI 140.5(6]; 119.61). O salmista descreve sua situação antes de 
sua libertação pelo Senhor como a de alguém que estava preso pelas cordas da morte (SI 
18.5161; 116.3). 

593 •DH (hãbal) II, colocar sob penhor, tomar em penhor, reter. O verbo, 
conforme usado no AT, significa "reter como penhor ou garantia". E usado apenas 
no qal (oito vezes), e possivelmente no nifal (Pv 13.13). 
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594 ^nn (hãbal) 

Termo Derivado 

593a t^ZH (hãbõl) penhor, garantia. 
Usada três vezes em Ezequiel, esta palavra refere-se a um penhor tomado (ou 

registrado) como garantia de um empréstimo. Outra palavra usada para penhor é 'êrãbôn 
(q.v), que foi transliterada para o grego e aparece no NT grego como arrabõn, "penhor" (Ef 
1.14). 

Os detalhes da tomada de um penhor não são inteiramente claros. E. A. Speiser, num 
artigo muito útil, traça um paralelo próximo entre a lei em Levítico 25.35-54 (Leviticus 
and the critics, Oriental and biblical studies, University of Pennsylvania, 1967, p. 123-42) 
e as leis da Mesopotâmia. Ele observa que "na Mesopotâmia os juros eram cobrados 
antecipadamente. O termo técnico para tal dedução adiantada era hübullâ (não um 
empréstimo sem juros, como é às vezes erroneamente traduzido, mas empréstimo com 
juros previamente deduzidos). Speiser afirma que a passagem de Levítico (que chama o 
empréstimo de neshek, q.v.) demonstra que os israelitas ofereciam empréstimos 
descontados; se o devedor não pudesse pagar, era tomado como servo como pagamento do 
empréstimo. Todavia, a esta altura, já não se cobrariam juros — este segundo tipo de 
juros caracterizaria neshek, "usura". Speiser, seguindo Koschaker, também sugere que a 
capa tomada como penhor (Êx 22.26[251) — ou as sandálias que confirmavam um negócio 
(Rt 4.7; Am 2.6) — não servia de penhor do empréstimo, mas de sinal simbólico da 
validade da transação. Aparentemente era tomada como prova e depois deveria ser 
retornada imediatamente (Of shoes and shekels, idem, p. 154-5). 

C.P.W. 

594 (hãbal) III, destruir, estragar; agir corruptamente, ser corrupto, 
ofender. 

Termo Derivado 

594a t^ZH (hebel) destruição. 
O uso principal deste verbo é no piei. significando "arruinar", "destruir". No qal o 

significado é "agir corruptamente". 
O uso deste verbo no qal, "ser muito mau", é limitado a Jó 34.31, "ofender", e 

Neemias 1.7, "agir corruptamente", algo praticado contra Deus em ambas as passagens. 
hãbal pode ocorrer no nifal em Provérbios 13.13, "ser destruído" ou "trazer sobre si mesmo 
destruição". Alguns, todavia, consideram esta forma derivada de hãbal I, "tomar penhor". 

O uso no piei, "destruir" ou "arruinar", pode ser um sentido intensivo do qal, "agir 
corruptamente". A destruição pode ser executada por Deus (Ec 5.5), por uma nação (Is 
13.5), um criminoso ou vilão (Is 32.7), ou pelas "raposinhas que destroem as vinhas" (Ct 
2.15). O verbo é usado com o cognato liebel, destruição, em Miquéias 2.10. 

O pual, "ser destruído", é usado apenas duas vezes; numa delas há uma referência 
ao jugo opressivo da Assíria (Is 10.27), e, na outra, uma reclamação de Jó de que seu 
espírito "está quebrado". 

hebel II, "destruição" (Mq 2.10 e possivelmente Jó 21.17), está relacionado a hãbal 
III. 

Na maioria das formas, hêbel (veja abaixo) não se distingue de hebel, exceto pelo 
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597 p2H (hãbaq) 

contexto. Por esta razão há algum desacordo quanto a que palavra esteja presente em 
muitos contextos, e a análise é, às vezes, arbitrária. Parece melhor classificar sob hêbel 
apenas aqueles contextos que se referem às dores de parto, quer literais (Is 26.17), quer 
figurativos (Jr 13.21). Outros usos (dentre os quais Jó 21.17, "dores") deveriam ser vistos 
como derivados de hebel I ou II. O singular deste substantivo é usado apenas em Isaías 
66.7. Muitas vezes em que hèbel é traduzido por "dores" poderiam ser igualmente 
classificadas com hebel (SI 18.4, 5 et al (5, 61). 

C.P.W. 

595 (hãbal) IV, dar à luz, ter dores de parto. Usado somente no piei. A 
consoante inicial, como demonstrado pelo cognato árabe, era originariamente h. 
É usado apenas em Salmos 7.15 e Cantares 8.5. 

Termo Derivado 

595a t^zr: (hêbel) dor, dor de parto, tristeza. Este substantivo significa "dor", 
especificamente a dor de parto. Na maioria das formas hêbel é indistinguível de 
hebel (acima). A palavra ocorre com esta definição oito vezes. 

596 (hãbal) V. Este verbo é representado no AT exclusivamente pelo seu 
derivado. 

Termo Derivado 

596a trtenn (tahbulâ) bom conselho, conselho (sábio). A ARA usa 
também "direção" e "prudência" como traduções. 

O substantivo é usado seis vezes, sempre no plural. O BDB e muitos comentaristas, 
contudo, relacionam esta palavra a hbl I como termo náutico, referindo-se a puxar cordas 
e, assim, dirigir um navio, idéia que é usada figuradamente para dar conselhos sábios (Pv 
1.5; 11.14; 20.18; 24.6). 

tahbulâ é "direção" ou "orientação" (talvez do uso de cordas para dirigir um navio). 
É usado em relação à orientação que Deus dá às nuvens (Jó 37.12) ou à "orientação" ou 
"conselho" dos ímpios (Pv 12.5). Em geral a palavra significa "direção sábia" ou "bom 
conselho" (embora a ARA traduza por "habilidade" em Provérbios 1.5). É usada somente 
em Provérbios, a não ser pela referência já mencionada em Jó. 

596.1 r.^QTT (hãbatstselet) açafrão; lírio(?), narciso [narcisus tazetta] (Ct 2.1; 
Is 35.1). 

597 p?!l (hãbaq) abraçar, dobrar. 

Termo Derivado 

597a p3í"i (hibbuq) dobrar, cruzar (braços, mãos). 
hãbaq basicamente designa uma expressão de afeto demonstrada pela posição ou 
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598 " O I (hábar) 

ação das mãos ou dos braços do indivíduo. Três aspectos específicos do amor são descritos 
por esta palavra. 

O primeiro uso do termo expressa a idéia de abraçar alguém para demonstrar amor 
ou afeição. Assim, Labão abraçou seu sobrinho Jacó (Gn 29.13), e José a seus irmãos 
depois de revelar sua identidade (Gn 48.10). A "grande mulher" (ou profetisa) de Sunem 
recebeu a promessa de que daria à luz um filho a quem haveria de tomar em seus braços 
(2 Rs 4.16). Jó usa o termo em relação à pessoa que procura uma rocha de refúgio na qual 
encontrar consolo e segurança (24.8). 

O segundo uso de hãbaq descreve o abraço de amantes. Este abraço pode indicar um 
relacionamento puro (Ct 2.6) ou o abraço adúltero do seio da mulher estranha. 

Por fim, a idéia de dobrar ou cruzar os braços é uma designação implícita de amor 
próprio ou egoísmo. Este cruzar dos braços (o substantivo hibbuq é usado duas vezes, Pv 
6.10; 24.33) é uma demonstração de preguiça e falta de preocupação. Todavia, o Pregador 
diz que o insensato cruza os braços e come [a própria, ARC] carne, ao passo que o homem 
esforçado e preocupado corre atrás do vento. Sua lição é que nem a preguiça nem o esforço 
do egocêntrico produzem paz ou satisfação duradouras. 

G.V.G. 

598 - q n (hãbar) ser ajuntado> ligado, reunido, ajuntado; ter comunhão com; 
ser compacto; fazer encantos. O BDB acrescenta "unir, dar um nó mágico". 

Termos Derivados 

598a -rgr? (heber) companhia, associação; encanto. 
598b rnzn (hebrâ) associação, companhia. 
598c m i n (hãbêr) unido, associado, companheiro. 
598d 'í"n~izn Chãberet) cônjuge, consorte, i.e., esposa, somente em Malaquias 

2.14 
598e t r n r n (hõberet) algo que é ajuntado; algo que ajunta; agrupamento, 

ajuntamento-, usado apenas em relação às cortinas do tabernáculo (Êx 26.10; 
36.17). 

598f "12r (habbãr) associado, sócio, companheiro de profissão ou 
chamado, apenas em Jó 40.30. 

598g r n o n (habbúrâ), rn3Tí (habburâ), ITlIin (habrâ) pancada, 
golpe. 

598h rn i ~nn (hãbarburâ) golpe; marca, mancha (apenas em Jr 
13.23)1 

598i tTHDn (hebrôn) Hebrom. 
598j ^rreriQ (mahberet) agrupamento, ajuntamento. 
5981 rnSHC (mahbberâ)juntura, juntas. 

Em ugarítico o termo aparece como designação da cidade com o significado de 
"comunidade", e é comumente considerado como relacionado à raiz semítica comum que 
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598 -)3n (hãbar) 

significa "ser ajuntado" (UT, 19:924), sendo traduzido por "amarrar" em assírio. 
A idéia principal de hãbar no AT é "ajuntar" ou "unir" duas ou mais coisas. 

Entretanto, o sentido básico do termo, "amarrar", também aparece, especialmente no 
conceito de "lançar um encanto". Somente em Deuteronômio 18.11 este termo aparece sob 
forma verbal com o sentido de "lançar um encanto", i.e., amarrar alguém por meio de 
mágica. O ato do encantamento é apresentado como ato idolatra, diametralmente oposto 
ao recebimento da revelação de Deus por meio de profetas por ele designados (Dt 18.15). 

O verbo hãbar no sentido de "ajuntar" é usado com quatro referências específicas: 1) 
Os objetos eram ajuntados, e.g.t as cortinas do tabernáculo foram ajuntadas para que se 
completasse cada um dos lados da tenda; as ombreiras foram ajuntadas na confecção das 
santas vestes sacerdotais (Êx 28.7) e as asas dos querubins sob a carruagem divina se 
ajuntavam umas às outras (Ez 1.9). 2) Os homens se ajuntavam em atividades políticas 
e militares ( :nco nações da confederação de Sodoma e Gomorra se uniram com propósitos 
militares contra invasores do leste (Gn 14.3), mas sua união resultou numa derrota 
conjunta. Josafã fez uma união política com Acazias, o ímpio rei de Israel, tendo em mira 
objetivos comerciais, mas tal união foi denunciada pelo profeta de Deus (2 Cr 20.35-37). 
Daniel viu reis que se ajuntavam numa liga (hitpael) que estava destinada ao fracasso 
(Dn 11.6. 2S 3) Os homens estão unidos de maneira geral por pertencerem à raça dos 
viventes Ec 9.4) e de maneira específica como um grupo de pessoas que constituem uma 
cidade unificada e forte (SI 122.3). 4) Os homens de Judá erradamente se ajuntaram aos 
infiéis de Israel em empreendimentos militares e políticos (2 Cr 20.35) e com isso 
desagradaram a Deus; pessoas que se ajuntaram aos ídolos e seus adoradores 
desagradaram-no ainda mais (SI 94.20). A queixa lancinante de Deus contra Efraim é que 
este se havia ajuntado aos ídolos (Os 4.17). Ajuntar-se aos ídolos significa ter abandonado 
a Deus. 

heber. Companhia, associação; encanto; companheiro, neto. Forma variante de 
hãbér, heber reflete o sentido de "amarrar, lançar um encanto", exceto em algumas 
passagens (Pv 21.9). A tradução costumeira é "encantos", referindo-se aos meios pelos 
quais os encantadores ou mágicos influenciavam as pessoas, ou aos resultados de seus 
atos mágicos Dt 18.11). Todos os aspectos dessa magia eram proibidos ao povo da aliança. 

O significado "companheiro" é encontrado três vezes em Juizes 4. O sentido de "neto" 
(derivado talvez da íntima conexão genética entre filho e neto) ocorre em (Jênesis 46.17; 
Números 26.4; 1 Crônicas 4.18; 7.31 e 8.17. 

hãbèr. Unido. associado, companheiro (ARA e ARC, "companheiros"; BLH, "amigos" ) . 
Esta paiavra é usada como adjetivo e como substantivo para referir-se a laços íntimos 

que existem entre duas ou mais pessoas (cf. UT, 19:834). Em aramaico o termo indica o 
relacionamento de intimidade entre Daniel e seus três amigos graças à sua fé comum e 
à sua lealdade a Deus (Dn 2.13-18). O salmista expressamente afirma que o temor de 
Deus é o elo entre os "companheiros" (SI 119.63). 

O termo hãbér também é usado para expressar o relacionamento bem íntimo que 
existe entre pessoas de diferentes condições de vida. Os israelitas se uniram "como um 
só homem" em sua guerra contra os benjamitas, motivada pelo crime hediondo por eles 
cometido (Jz 20.11) Os homens podem unir-se intimamente como ladrões (Is 1.23), como 
destruidores Pv 28.24) e como sacerdotes corruptos, comparados a salteadores 
emboscados (Os 6.9). 
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599 Ünn (hãbash) 

hãberet. Cônjuge, consorte, i.e., esposa. Este substantivo feminino, sinônimo de 
"esposa" (Ml 2.14), indica o tipo de relacionamento íntimo, próximo, expresso pela raiz 
hãbar. 

hõberet. Algo que é ajuntado; algo que ajunta; agrupamento, ajuntamento. Este 
substantivo feminino refere-se à junção ou ao ajuntamento de duas partes ou peças do 
tabernáculo (Êx 26.10) e do templo (2 Cr 34.11). 

hebrôn. Hebrom. Este nome próprio é considerado derivado do verbo hãbar, e assim o 
seu significado poderia ser considerado como "confederação, associação, liga", ou possivel-
mente "encantador". Alguns eruditos têm tentado associar o nome Hebrom a certas ativi-
dades militares conjuntas ou organizadas em união. Apesar de Abraão, pai dos israelitas, 
ter vivido naquela região (Gn 23) e de Davi, que também ali vivera, ter unido o povo de 
Israel e ali reinado por sete anos e meio (2 Sm 5), e também de Absalão ter tentado ali 
unir o povo numa revolta contra Davi, estes episódios não indicam necessariamente que 
o lugar tenha recebido seu nome, Hebrom, em decorrência dessas várias atividades. 

Hebrom era, provavelmente, a cidade mais alta da Palestina (ficava a uma altitude 
de 1 000 m). Abraão construiu o seu terceiro altar nas vizinhanças da cidade (Gn 13.18), 
ali viveu e enterrou sua amada Sara (Gn 23). Hebrom foi dada a Calebe como parte de 
sua herança (Js 14.13, 14). Continuou a ter significado religioso em Israel por ter sido 
feita cidade de refúgio (Js 1.13) e por ter sido cenário do estabelecimento da monarquia 
teocrática davídica (2 Sm 2.4; 5.3). Continuou a ser um centro de adoração (2 Sm 15.7, 
8), mesmo depois de Davi ter transferido sua capital para Jerusalém. Pode-se observar 
que durante aqueles anos o tabernáculo em Siló estava destruído e o templo de Salomão 
ainda não havia sido levantado. Havia, então, lugares distintos reconhecidos oficialmente 
como lugares de adoração legítima a Deus, dos quais Hebrom era um, Gibeão era outro, 
havendo ainda outros mais. 

mahberet. Este substantivo feminino não é traduzido por uma palavra específica. Refere-
se a coisas que são unidas, e.g., as partes das cortinas do tabernáculo (Êx 26.4, 5) ou as 
ombreiras das vestes sacerdotais (Êx 39.20). Refere-se também ao lugar onde ocorre a 
junção de duas ou mais partes. 

G.V.G. 

rra-nr (hãbarburâ). Veja o n.° 598h. 

] r q n (hebrôn). Veja o n.° 598i. 

rnzin (hãberet). Veja o n.° 598d. 

r r q n (hõberet). Veja o n.° 598e. 

599 EQH (hãbash) amarrar, selar, atar, governar. 
Usado nos graus qal, piei e pual. Este verbo é cognato do ugarítico hbsh (UT, 19:835), 

do acadiano abãshu, e do árabe habasa, "confinar, restringir". Ocorre 33 vezes. 
hãbash significa "atar" as tiaras usadas pelos sacerdotes em Êxodo 29.9; Levítico 

8.13; Ezequiel 24.17. Jonas fala das algas que se "enrolaram" em sua cabeça (Jn 2.5(61). 
O verbo é usado freqüentemente com relação a "selar" ou "arrear" um animal de 
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602 m (hãgag) 

montaria: Gênesis 22.3; Números 22.2; 2 Samuel 17.23; 1 Reis 13.13; etc. 
Em Ezequiel 7.24 o particípio passivo é usado para descrever enfeites feitos com 

cordas trançadas ou "torcidas". 
hãbash é usado algumas vezes para "atar" no sentido de colocar uma atadura ou 

bandagem, servindo de termo médico para tratar, medicar os feridos. 
Em Jó 34.17 fiãbash tem o sentido de "governar" ou "reger". Já em Jó 40.13, hãbash 

assume o sentido do árabe habasa, "aprisionar" (a ARA traz "encerrar"; a BLH, "amarrar"). 
Muitos eruditos (Dhorme, Dahood, Pope, Rowley) e algumas traduções modernas 

(PT.H) interpretam hibbêsh, em Jó 28 11, rnmn uma variante de hippês, "hnsrar", mm hase 
na Vulgata, em Áquila e em confirmações do ugarítico, em vez de aceitar a forma como 
um piei de hãbash (ARC e ARA, "tapa"). Se for esse o caso, o minerador apareceria não 
represando os veios d*água, mas buscando as origens ou cabeceiras dos rios. 

E.Y. 

600 mil (hbt) Aceita como raiz de: 
600a CT-H (hãbittím) pães fritos (?); aquilo que se prepara na assadeira 

(somente em 1 Cr 9.31). 
600b r.ZHQ (mahãbat) assadeira, grelha; frigideira (e.g., Lv 2.5; 6.14; Ez 

4.3). 

CrOj (hãbittím). Veja o n.° 600a. 

;n (hag). Veja o n.° 602a. 

KT) (hãgã 0. Veja o n.° 602b. 

601 2:r (hgb) Aceita como raiz de: 
601a tZTi (hãgãb) gafanhoto. 

A palavra pode ser derivada de uma raiz que em árabe significa "cobrir" ou 
"esconder", numa alusão à cobertura do solo ou ao obscurecimento do sol pelas nuvens de 
gafanhotos. O termo hgb aparece em ugarítico (UT, 19:836). No Talmude a palavra torna-
se o termo geral para gafanhoto. 

A palavra ocorre cinco vezes, e a tradução normal das versões em português é 
"gafanhoto". 

hãgãb ocorre em Eclesiastes 12.5 numa passagem de difícil intepretação que descreve 
a senilidade progressiva do homem. A BJ traz uo gafanhoto torna-se pesado", a ARC e a 
ARA, "o gafanhoto for um peso" e a BLH omite esta frase(!). Duas idéias possíveis são a 
perda de vigor, que tornaria um gafanhoto pesado, ou a perda de mobilidade dos idosos. 
Com base num cognato árabe, alguns sugerem que a palavra aqui é um termo para 
"quadril". Veja também 'arbeh. E.Y. 

602 2X1 (hãgag) celebrar, observar uma festa religiosa 

Termos Derivados 

602a tXT (hag) festa, festa religiosa. 

I 



602 Xf\ (hãgag) 

602b (hãgã') espanto (BJ, "vergonha"; cambaleio[?!). Usado apenas em 
Isaías 19.17. A derivação de hãgag não é certa. 

A idéia básica desta raiz é "observar uma festa" ou "celebrar um dia santificado", mas 
a palavra geralmente se refere às três principais festas-peregrinaçáo de Israel. O verbo 
é usado 16 vezes, ao passo que o termo derivado hag (abaixo) é usado 61 vezes. 

Na maioria das vezes o verbo (às vezes com o acusativo cognato) é usado 
especificamente para a celebração de uma das três festas principais (Êx 23.14), a Páscoa 
com a Festa dos Pães Asmos, a Festa das Semanas ou das Primícias e a Festa dos 
Tabernáculos ou Festa da Colheita. 

A Páscoa, instituída no Êxodo (Êx 12), celebrava o fato de Deus ter poupado os 
israelitas quando os primogênitos do Egito foram mortos. Acontecia no décimo quarto dia 
do primeiro mês (abibe ou nisã, entre a metade de março e a metade de abril). Era 
seguida, no décimo quinto dia, pela Festa dos Pães Asmos, que durava uma semana, com 
uma celebração especial no último dia (Êx 13.3-10; Lv 23.4-8; Dt 16.1-8). Essas duas são 
normalmente consideradas uma só festa. Com esta celebração Israel não apenas 
expressava sua alegria interior pela libertação oferecida pelo Senhor, mas recordava 
também a devoção que devia à Lei (Êx 13.9). 

A Festa das Semanas ou das Primícias, mais tarde conhecida como Pentecostes, por 
ser observada 50 dias depois do primeiro dia da Festa dos Pães Asmos (15 de nisã), 
embora mais exatamente 50 dias depois do primeiro feixe de cereais ser movido perante 
o altar (o que ocorria no sábado, de modo que Pentecostes sempre caía num domingo, Lv 
23.9-21), e que marcava o começo da colheita (Dt 16.9-11). A festa, portanto, celebrava os 
primeiros 50 dias da colheita. 

A Festa da Colheita ou da Sega durava uma semana, começando com o décimo quinto 
dia do sétimo mês (Ethanim ou Tishri, meio de setembro a meio de outubro), e celebrava 
o fim da colheita (Êx 23.16). Ocorria em conjunção com a Festa dos Tabernáculos (heb., 
sukkoth), que comemorava o tempo em que os israelitas viveram em tendas. Durante toda 
uma semana os israelitas de nascença deviam habitar em cabanas feitas de ramos de 
árvores, para recordarem outra época (Lv 23.33-43; Dt 16.13). As duas festas eram 
consideradas uma só, e com a adição do Dia da Expiação e do Ano Novo, o sétimo mês era 
especialmente festivo. Hoje ele é chamado o tempo dos grandes dias santos. 

O verbo é usado mais genericamente em Salmos 42.4(5] e Na 2.1, mas a referência 
é provavelmente a uma ou a todas as festas mencionadas acima. É usado também por 
Moisés para solicitar a Faraó que permita aos filhos de Israel saírem para celebrar uma 
festa. 

Davi encontrou seus inimigos, os amalequitas, "espalhados sobre toda a região, 
comendo, bebendo e fazendo festa" (1 Sm 30.16), ou seja, agindo como se estivessem numa 
celebração. Salmos 107.27 é mais difícil de traduzir. O contexto retrata marinheiros num 
navio açoitado pela tempestade, cambaleando como bêbados. Um paralelo de cambaleio 
neste contexto dificilmente seria festejo, mas as ações de alguém festejando ou dançando 
numa festa poderiam simbolizar os movimentos dos marinheiros, e daí a tradução 
"cambalearam como ébrios". 

hag. festa (solene), festa religiosa. O substantivo significa uma "festa de peregrinos" 
ou simplesmente "dia santificado", um dia ou período de alegria ligada à religião. O 
cognato árabe, haggun, é usado para descrever a peregrinação a Meca. 
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602 Xf\ (hãgag) 

O uso deste substantivo é limitado principalmente às três festas principais 
mencionadas acima. Em quatro ocorrências é usado para cada uma das três num mesmo 
contexto (Êx 23.15, 16; 34.18-22; Dt 16.16; 2 Cr 8.13). A lém disso, o substantivo aplica-se 
com maior freqüência (20 vezes) à Festa dos Tabernáculos ou da Colheita, depois (11 
vezes) à Festa dos Pães Asmos (ou Páscoa) e uma vez à Festa das Semanas (Dt 16.10). 

hag é usado para descrever a festa instituída por Jeroboão I para substituir a Festa 
dos Tabernáculos (1 Rs 12.32, 33). O termo é usado em duas ocasiões para festas 
específicas que não são identificadas (Jz 21.19; SI 81.3(41). Há nove referências genéricas 
a festas. 

Em Êxodo 23.18 a frase "gordura da minha festa" é paralela de "sangue do meu 
sacrifício". Esta mesma associação encontra-se em Salmos 118.27, onde a ARC traduz hag 
por "vítima da festa", pois o altar é mencionado e há referência a amarrar com cordas. 
Algumas das versões recentes consideram que esse ato de amarrar seja figurado ou 
decorativo, sugerindo a idéia de procissão (BLH e BJ). O termo foi usado por Moisés para 
referir-se à festa para cuja celebração ele pedira a Faraó que os israelitas se ausentassem 
(Êx 10.9). Também é usado para descrever a festa idolatra realizada em honra ao bezerro 
feito por Arão (Êx 32.5). 

O termo mô'êd, "ocasião designada", também é usado para "festa", mas tem sentido 
mais amplo, que inclui sábados, luas novas, etc. 

[Os estudiosos de abordagem mais crítica debatem o desenvolvimento dessas festas. 
Eissfeldt afirma: "Assim, por exemplo, em J e E (Êx 34.18a, 22; 23.15a, 16), as conexões 
das três festas agrícolas com a natureza é bem clara. Estas conexões também 
permanecem reconhecíveis em D (Dt 16.3a, 9-11, 13-15), sem importar se as afirmações 
ali contidas são originais ou não, e o mesmo ocorre em H (Lv 23.9-12, 15-21, 39-43) (Old 
Testament introduction, trad. P. R. Ackroyd, Harper, 1965, p. 207). O assunto mereceu 
tratamento extenso, de uma perspectiva semelhante, por parte do estudioso francês De 
Vaux {AI, p. 484-501). 

Sem dúvida é verdade que essas festas têm aspecto agrícola. Isto é enfatizado, como 
disse Eissfeldt, em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio. De Vaux argumenta que uma 
festa como a Páscoa não era agrícola, mas acabou fixando-se junto à festa agrícola dos 
pães asmos em data bem posterior. Tudo isso não passa de suposição. É bem natural que 
.í instituição da Páscoa em Êxodo 12 não enfatizasse o aspecto agrícola. As provisões 
posteriores, feitas em vista da entrada próxima na terra prometida, enfatizavam tal 
aspecto. 

Aparentemente a época da Páscoa, com a apresentação do molho das primícias (Lv 
1 10), sinalizava o começo da colheita de cevada. A Festa das Semanas, no fim de maio 
ou começo de junho, assinalava o fim da colheita do trigo. A Festa dos Tabernáculos ou 
da Colheita celebrava o fim da colheita das frutas e frutos (uvas, azeitonas, tâmaras, etc.). 
iEssas festas eram festivais de peregrinação, i.e., todos os homens tinham de comparecer 
ao santuário e trazer suas ofertas, que eram feitas em espécie (Êx 23.15). R.L.H.] 

Bibliografia: H A R A N , Menahem zebah hayyamim, VT, 1 9 : 1 1 - 2 2 . — L E W Y , Hildegard 
e Julius, The origin of the week and the oldest Asiatic calendar, HUCA, 1 7 : 1 - 1 5 2 . — 

M O R G E N S T E R N , Julian, Supplementary studies in the calendars of ancient Israel, HUCA, 
10 1-1.48. — R I C H A R D S O N , TWB, p. 2 1 1 - 3 . — S E G A L , J. B., The Hebrew festivais and the 
calendar, JSS, 6 : 7 4 - 9 4 . — S N A I T H , Norman H., T ime in the Old Testament., In: Promise 

fulfillment, ed. F. F. Bruce, Edinburgh, T. & T. Clark, 1963 , p. 1 7 5 - 8 6 . — S T E W A R T , 

A., The Jewish festivais, EQ, 4 3 : 1 4 9 - 6 1 . C.P.W. 
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603 n r : (hgh) 

603 n;n (hgh). Aceita como raiz de: 
603a (hãgãwim) fendas, reentrâncias, esconderijos. (Ct 2.14; Jr 

49.16; Ob 3). 

TiTT (Mgôr) . Veja o n.° 604a. 

Ti>7 (hágôr). Veja o n.° 604b. 

604 "1TI (hágar) cingir. 

Termos Derivados 

604a t~l"Ún (hãgôr) cinta, cinto. 

604b "VSn (hâgôr) cingido (apenas em Ez 23.15). 

604c M"n"i>n (hãgôrâ) cinta, cinto. 

604d n-.iTG (mahãgõret) cinta, faixa. 

hãgar é cognato do acadiano agãru, "cercar", do ugarítico hgr, "cingir" (UT, 19:837), 
e do árabe hagara, "restringir". Aparece 44 vezes na Bíblia. 

O verbo refere-se a colocar uma cinta ou cinto e prender outras partes do vestuário 
(Êx 29.9; Lv 8.7, 13; etc.) E usado para descrever o ato de cingir os lombos com pano de 
saco, o tecido rústico e grosseiro de pêlo de cabra, usado em tempos de luto ou penitência 
(2 Sm 3.31; 1 Rs 20.32; Is 22.12, 32.11; Lm 2.10). 

hãgar é freqüentemente usado para cingir uma espada, como em 1 Samuel 17.39; 
Salmos 45.3(41. Em 1 Samuel 25.13 algumas versões inglesas sugerem o verbo "afivelar", 
e a BLH populariza para "pôr a espada no cinto". Em Juizes 18.11 os homens "armados" 
estão literalmente "cingidos" de armas. 

O dito proverbial de 1 Reis 20.11, "não se gabe quem se cinge como aquele que 
vitorioso se descinge", significa, como indica o Targum. "quem se cinge para descer à 
batalha não deve se vangloriar como aquele que já venceu e retorna da batalha". A 
tradução da BLH "um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes" não 
reflete a intenção do texto hebraico, que aponta a incerteza do resultado, não a qualidade 
do lutador. 

O costume de prender as vestes esvoaçantes no cinto antes de qualquer atividade 
física mais extenuante ou de empreender caminhada ou corrida logo deu origem à 
expressão "cingir os lombos". 

Um emprego importante do termo aparece em Salmos 76.10(11], onde a ARA traz: 
"Até a ira humana há de louvar-te; e do resíduo das iras te cinges". Isto significa que 
Deus se cinge, como que de uma veste, dos derradeiros e fúteis esforços da ira humana. 
A BJ e a BLH oferecem uma alternativa, a de que Deus se cinge, como que de uma veste, 
dos que escaparam à ira humana. 

Por outro lado, algumas versões revocalizam 'ãdãm (homem) como 'êdôm (Edom) 
e hèmôt (iras) como hãmãt (Hamate» cidade da Síria) e seguem a LXX ao adotar o 
equivalente hebraico do grego heortasei, que pressupõe o verbo hãgag, "celebrar festa 
religiosa", obtendo a seguinte tradução: "Pois Edom, o irado, te glorificará, e os 
sobreviventes de Hamate observarão as tuas festas". Já a NIV traz: 'Tua ira contra os 
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607 rnn chãdâ) 

homens redundará em glória para ti, e os sobreviventes da tua ira serão contidos". 
A presença do verbo yahgrú, em 2 Samuel 22.46, parece ser um erro textual que 

tomou o lugar de yahfgü, "eles saíram". 

hãgôrâ, hãgôr. Cinta, cinto. A forma feminina hãgôrâ é usada cinco vezes, e a 
masculina, hãgôr, três. 

A hãgôrâ foi a primeira peça do vestuário humano, "cintas" (BLH, "tangas"), 
improvisadas às pressas por Adão e Eva com folhas de figueira (Gn 3.7). 

A hãgôrâ usada pelas mulheres não era uma roupa de baixo, conforme sugere a 
palavra "cinta" em seu uso moderno, e sim um cinto ornamentado ou uma faixa 
ornamental semelhante ao obi dos japoneses (Is 3.24; Pv 31.24). 

Para os homens, a hãgôrâ ou o hãgôr era a peça de vestuário da qual pendia a 
espada (1 Sm 18.4). A expressão que designava jovens aptos para o serviço militar era 
*todos os que cingiam cinto [hãgôrâ]" (2 Rs 3.21). Esse cinto militar era altamente 
valorizado como troféu de batalha (2 Sm 18.11); Cyrus Gordon crê que este versículo 
aponta para uma tradição de luta do cinto. Sobre uma ilustração desse tipo de combate 
veja ANEP, fig. 219. Quanto a sinônimos, veja 'âbnêt, 'êzôr, hésheb e mêzah. 

Bibliografia: GORDON, Cyrus H., Belt-wrestling in the Bible world, HUCA, 1950-1, 
p. 131-6; fig. I-V. — HÕNIG, H. W., Die Bekleidungd.es Hebráers, Zurich, Brunner, Bodmer, 
1957, p. 26-7, 76-7. 

E.Y. 

(had). Veja o n.° 605a. 

605 T i n (hãdad) ser afiado, agudo (e.g., Hc 1.8; Is 44.12). 

Termos Derivados 

605a (had) agudo, afiado (e.g., Ez 5.1; Is 49.2). 

605b " " im (haddúd) afiado, pontiagudo (Jó 41.22). 

606 (hãdâ) I, ser agudo, afiado (Pv 27.17). 

607 rnn (hãdâ) II, exultar, alegrar-se (no qal); alegrar (no piei). 

Termo Derivado 

607a ni~n (hedwâ) alegria, júbilo. 

O verbo é usado apenas uma vez no piei, em Salmos 21.617],"... tu o encheste de gozo 
com a tua presença" (ARA) . 

É usado no qal em Êxodo 18.9 para descrever a alegria de Jetro quando ouviu o 
relatório de Moisés. Outra ocorrência foi sugerida em Jeremias 31.13, alterando-se a 
•«ocalização do hebraicoyahdãw, "juntos", parayahdü, "se alegrarão", uma leitura apoiada 
pela LXX e adotada pela ARA e pela ARC. A leitura do TM é adotada pela BJ, e por John 
Brigfat. 
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608 r n n (hãdâ) 

Bibliografia.: B R I G H T , John, Jeremiah, Doubleday, 1965, p. 274. — Ü A H O O D , M., 
Ugaritic and the Old Testament, Ephemerid.es Theologicae Lovanienses, 44:51. 

E.Y. 

608 n i n (hãdâ) III, ver, contemplar; no nifal, aparecer. 
Além da raiz hebraica comum házâ, que reflete o ugarítico hdy, M. Dahood propôs 

em numerosos artigos e livros que também deveríamos reconhecer muitas ocorrências em 
que o texto hebraico preservou a variante hãdâ, "ver". 

Essas opiniões não foram incorporadas em traduções recentes, mas algumas de suas 
sugestões mais plausíveis foram alistadas no léxico de Koehler-Baumgartner (cf. HCHL). 

Em Salmos 33.15, onde a maioria das versões em português traz "ele forma o coração 
de todos eles" (yahad), Dahood sugere "o criador inspeciona (yahdfehj) suas intenções". 
Em Salmos 49.10(11], em lugar de "...e perecer 'assim' o estulto 'como' o inepto" ( ARA ) , 

Dahood sugere "se ele 'contempla* os estultos". Em lugar da tradução da ARA para Jó 
34.29, '"seja* um povo ou 'seja* um homem", ele propõe "ele 'examina* nações e 
homens". 

Em Gênesis 49.6 e Jó 3.6, em vez de ler os verbos como formas deyãhad, "ser unido, 
ligado", Dahood os lê como nifal de hãdâ e os traduz por "aparecer". 

Bibliografia: D A H O O D , M. Some ambiguous texts in Isaiah, CBQ, 20:46-8. — , 
Hebrew-Ugaritic lexicography, Bib, 45:407-8. — , Ugaritic lexicography, in: Mélanges 

Eugène Tisserant, I, Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1964, p. 88. — , Psalms 
I, in: AB, Doubleday, 1966. — GLNSBERG, H., Lexicographical notes, In: Hebráische 
Wortforschung, Leiden, Brill, 1967, p. 71-2. — SMICK, E., Suggested new translations of 
Old Testament Poetry, BBTS, 11:90-1. 

E.Y. 

- rnn (haddüd). Veja o n.° 605b. 

rrnn (hedwâ). Veja o n.° 607a. 

609 (hãdal) I, cessar, parar, abster-se, desistir, deixar. 

Termos Derivados 

609a t^-in (hedel) cessaçao. 
609b t ^ T ! (hãdél) passageiro, rejeitado. 
Esta palavra é cognata do árabe hadala, "deixar", "abandonar"; a raiz é desconhecida 

em ugarítico. O verbo ocorre 55 vezes. 
hãdal significa, na maioria das vezes, deixar ou parar de fazer algo, como em Gênesis 

I I .8 ; Juizes 15.7; Jó 3.17; 1 Samuel 12.23; Jeremias 44.18; 51.30. 
Pode significar "abster-se" ou "evitar" fazer alguma coisa, como em Jó 16.6. A 

pergunta apresentada aos profetas em 1 Reis 22.6 era: "Subirei [...] à batalha ou me 
absterei de subir?". Em 2 Crônicas 25.16 o imperativo significa "pára!" (ARA) ou "cala-te!" 
(BJ ) . 

Na parábola das árvores em Juizes 9.9, 11, 13, hãdal significa "deixar" no sentido 
de desistir, abrir mão de algo. 
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612 -nn (hádar) 

Em Números 9.13, a palavra significa "descuidar-se", "negligenciar". 
Em Jó 19.14 o verbo pode ter sentido transitivo, os parentes de Jó o desampararam 

ou abandonaram (ARA), ou pronominal, "afastar-se" de (BLH). 
Em Êxodo 24.12 hãdal significa "deixar em paz". Jó pede a Deus por duas vezes que 

o deixe em paz (Jó 7.16; 10.20). Em Isaías 2.22 o profeta adverte seus ouvintes a que 
"deixem" o homem ou dele se afastem, i.e.y não mais confiem nos seres humanos ( B L H ) . 

iiãdal é usado oito vezes no sentido absoluto de "cessar", "terminar". 

hedel. Cessação. Em Isaías 38.11, ocorrência única da palavra, a palavra hedel é 
normalmente emendada para se ler heled, "mundo". Uma vez que lQIs a contém a mesma 
leitura do TM, Dahood sugere que hedel é correto e deve significar "cessação". 

hãdèl. Passageiro, rejeitado. Esta palavra aparece três vezes em três sentidos 
diferentes. Em Êxodo 3.27 significa "alguém que se abstém" ou que se recusa a ouvir as 
profecias. Em Salmos 39.415], traduzida por "fragilidade", a palavra significa 
' 'transitoriedade" ou "efemeridade". 

Em Isaías 3.3, o Messias é descrito como "rejeitado pelos homens". A sugestão 
alternativa de Thomas, "que abandona os homens", é seguida pela NEB, que traz: "ele se 
afastava da vista dos homens". Calderone sugere "insensível", derivando-o de uma raiz 
hãdal n, "ser gordow(gr.u.). Nenhuma das duas alternativas é recomendável. 

Bibliografia: D A H O O D , Mitchell, hedel "cessation" in Isaiah 38 , 11, Bib, 5 2 : 2 1 5 - 1 6 . 
— G O R D I S , Robert, Studies in Hebrew roots of contrasted meanings, JQR, 2 7 : 3 3 - 5 8 . — 
T H O M A S , D . W I . N T O N , Some observations on the Hebrew root hdl, Supp VTy 4 : 8 - 1 6 . 

E.Y. 

610 (hãdal) II(?), ser gordo, ser próspero. 
Citando o árabe hadulay "engordar; tornar-se gordo", Thomas e Calderone sugerem 

que em algumas passagens hãdal reflete uma raiz completamente distinta. Isto pode ser 
plausível para 1 Samuel 2.5, que então leria: "os famintos engordaram". Em Jó 14.6 
teríamos "para que ele se sacie de comida", em lugar de "para que ele tenha repouso". 

Em Provérbios 19.27 Calderone prefere ler "prosperar [...] ouvindo a instrução"; em 
Provérbios 23.4, "prospera por meio da tua sabedoria". 

Bibliografia: CALDERONE, Philip J., hdl-U in poetic texts, CBQ, 23:451-60. — , 
Supplementary note on hdl-Uy CBQy 2 4 : 4 1 2 - 9 . 

E.Y. 

611 p m (hdq) Aceita como raiz de: 
611a p l H (hêdeq) espinheiro, espinho (Mq 7.4; Pv 15.19). 

612 (hãdar) rodear, encerrar. Ocorre apenas em Ezequiel 21.14[191, como 
particípio feminino singular do qal, hahõderet lãhem, "que os rodeia". 

Termo Derivado 

612a t-nn (heder) câmara, aposento, interior, quarto. 
A palavra significa um "compartimento", "quarto" ou "cômodo" (dentro de uma 

construção) que ofereça privacidade. Uma palavra genérica para "câmara" é lishkâ. Outro 
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613 ©in (hãdash) 

termo,íãliyyâ, refere-se a um aposento arejado, construído no telhado de uma casa. heder 
é usado 39 vezes, das quais sete são usos figurados. 

heder designa principalmente um aposento onde pessoas, mesmo governantes, podem 
desfrutar de privacidade (Gn 43.30, José; 1 Rs 1.15, Davi; Jz 3.24, Eglom). Pode ser que 
a heder à qual Eglom se dirigiu se tratasse de um aposento dentro da "sala de verão" 
('ãliyyâ), não a sala de verão em si. Especificamente, heder é usado com referência ao 
aposento do monarca (hãdar mishkãb), que seria invadido pelas rãs (Êx 8.3(7.281). 
Isbosete (2 Sm 4.7) e o rei da Síria (2 Rs 6.12) foram assassinados em tais aposentos. 
heder é a alcova do noivo (J1 2.16), o local de nascimento da noiva e o local aonde ela 
deseja levar seu amado (Ct 3.4), e o aposento em que Sansão planejava encontrar sua 
esposa (Jz 15.1). 

heder é um local para se esconder: ali pessoas se escondem (Is 26.20); ali os homens 
armaram uma emboscada para Sansão (Jz 16.9, 12), Joás foi escondido de Atalia ("numa 
câmara interior", hãdar hammittôt, 2 Rs 11.2 = 2 Cr 22.11); Ben-Hadade escondeu-se de 
Acabe (1 Rs 20.30). A última passagem traz no original "uma câmara numa câmara", 
expressão que foi traduzida por "de câmara em câmara" (ARA, ARC) e "no quarto dos 
fundos" (BLH). A mesma expressão é usada por Micaías ao anunciar, ao falso profeta 
Zedequias onde este se esconderia (1 Rs 22.25 = 2 Cr 18.24), e por Eliseu, ao instruir o 
profeta sobre aonde levar Jeú para ungi-lo (2 Rs 9.2). O heder é um lugar onde pessoas 
praticam o mal em segredo: Amnom (2 Sm 13.10 e s.); os anciãos de Israel (Ez 8.12). 

De maneira mais geral, a palavra é usada para as câmaras interiores do Templo 
("câmaras interiores", 1 Cr 28.11) e para depósitos ("câmaras" [ARA, ARC]; "quartos" [BLH], 
Pv 24.4). Em Deuteronômio 32.25 é usada em contraste com "fora", donde a tradução 
"dentro" da ARC. Os terrores e a destruição atingirão ambos os lugares. A palavra jamais 
é usada para o Santo dos Santos, quer no templo, quer no tabernáculo. 

heder é usado figurativamente quatro vezes, referindo-se a câmaras dentro do ventre. 
"As palavras do maldizente [...] descem para o mais interior do ventre" (Pv 18.8; 26.22). 
A mesma região é investigada (Pv 20.27) e purificada pelos açoites (Pv 20.30). A expressão 
"câmaras da morte" (Pv 7.27) pode referir-se a uma vida após a morte; é mais provável, 
todavia, que se refira a túmulos ou a um cemitério. E paralela a "Seol" (cf. The meaning 
of the word sheol, JETS, 4:129-35). 

A palavra também é usada figuradamente em Jó 37.9, da câmara de onde sai o 
redemoinho ou pé-de-vento (süpâ, q.v.). A ARC acrescenta "do sul" para indicar a origem 
do redemoinho, mas a ARA é mais correta ao dizer simplesmente "das suas recâmaras sai 
o pé-de-vento". As "recâmaras do sul" (Jó 9.9) podem ser o nome de uma constelação ou 
da região onde ela aparece. 

C.P.W. 

613 2nr (hãdash) renovar, restaurar, reparar. 

Termos Derivados 

613a tEnn (hãdash) novo, fresco, recente; coisa nova. 
613b tCTin (hõdesh) mês; lua nova; mensaL 
hãdash é usado no sentido de "reparar", "consertar" ou "reconstruir", referindo-se a 

cidades (Is 61.4), ao templo (2 Cr 24.4, 12) e ao altar (2 Cr 15.8). Também é usado 
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613 Cnn (hãdash) 

figuradamente. Sob a liderança de Samuel o reino foi renovado em Gilgal (1 Sm 11.14). 
Davi queria um espírito correto, equivalente a um coração limpo, renovado dentro de si 
(SI 51.10(12]). O profeta suplicou por renovação como dantes (Lm 5.21). Deus renova a 
face do solo, isto é, concede nova vida (SI 104.30), e renova o vigor do homem (SI 103.5). 
Jó reclamou que Deus estava trazendo novas testemunhas contra ele (Jó 10.17). 

O uso do verbo, bem como de seus termos derivados, é comprovado no ugarítico (veja 
UT, 19:843). 

hãdãsh. Novo, fresco, recente; coisa nova. Este adjetivo, que normalmente funciona 
atributivamente, qualifica, como em português, uma variedade de objetos físicos (e.g., 
casa, esposa, cordas, espada, roupas, vaso, oferta de manjares, rei, portão, etc.). Também 
é usado para conceitos não-materiais como nome (Is 62.2), cântico (SI 149.1), aliança (Jr 
31.31), as misericórdias de Deus (Lm 3.23), coração e espírito (Ez 36.26). Enquanto sofria, 
Jó ansiava pelo tempo em que sua honra se renovaria dentro de si (Jó 29.20). 

hõdesh. Mês; lua nova; mensal Embora esta palavra signifique basicamente Tua 
nova", é comumente usada como equivalente de nossa palavra "mês", porque para os 
hebreus o mês começava quando a lua crescente aparecia pela primeira vez ao pôr-do-sol. 
Era usada ao lado da palavra yerah, menos comum e derivada de yãrêah, que significa 
"lua". (Notar especialmente 1 Rs 6.1, 37, 38 e 8.2, onde os termos são usados intercam-
biavelmente. Embora yerah jamais seja usada como mês numerado, seu uso com o nome 
do mês é atestado tanto em ugarítico quanto no AT. Veja UT, 19:1151). O calendário 
hebreu usava meses lunares adaptados a um ano solar. Isso era feito adicionando-se um 
mês a aproximadamente cada três anos, pois a soma dos dozes meses era aproximada-
mente onze dias menor que o ano solar. No Israel antigo, o primeiro dia de cada mês, ou 
lua nova, era determinado pelo toque de trombetas. Os meses tinham a duração de 30 
dias (observar Gn 7.11; cf. 8.3, 4), exceto quando a lua nova era observada antes. 

Somente quatro dos nomes dos meses usados na história mais antiga de Israel estão 
registrados no AT: abibe, o primeiro mês (Êx 13.4), zive (zife), o segundo mês (1 Rs 6.1), 
etanim, o sétimo mês (1 Rs 8.2), e bul, o oitavo mês (1 Rs 6.38). Com maior freqüência os 
meses eram designados por seu número. (Notar especialmente 1 Cr 27.1-15, onde todos 
são alistados por número.) Mais tarde, nomes babilônicos foram incorporados na língua 
hebraica. Destes, sete são mencionados no AT: nisã, o primeiro (Ne 2.1), sivã, o terceiro 
Et 8.9), elul, o sexto (Ne 6.15), quisleu, o nono (Zc 7.1), tebete, o décimo (Et 2.16), sebate, 

o décimo primeiro (Zc 1.7) e adar, o décimo segundo (Et 3.7). 
O primeiro mês, abibe/nisã, começava na primavera com o equinócio vernal. Isso foi 

ordenado em Êxodo 12.2, 18. De acordo com Êxodo 23.16 e 34.22, todavia, a Festa da 
Colheita (celebrada no sétimo mês, Lv 23.39) era celebrada ao final do ano (provavelmente 
o ano agrícola). A Festa das Trombetas (Lv 23.23-25; Nm 29.1-6) era celebrada no 
primeiro dia do sétimo mês, e é hoje celebrada como o ano novo judaico (Rosh Ilashanah). 
Assim, há indícios de um calendário alternativo mais velho, que começava no outono. O 
aso de hõdesh para "os consumir com as suas porções" (Os 5.7) pode significar que os 
falsos adoradores seriam destruídos no mês seguinte. É possível ainda que a oferta vã dos 
impeninentes traga com ela a sua ruína (cf. KD), ou ainda que a participação numa festa 
parã à lua nova cause a ruína dos ímpios (cf. IB). 

Quando hõdesh se refere apenas ao início do mês, é naturalmente traduzido por "lua 
que indicava um dia festivo. Era uma das festas designadas e se acha alistada 
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614 *3T\ (hüb) 

juntamente com o sábado e as festas de peregrinação como ocasião de sacrificar 
holocaustos (2 Cr 8.13 et al.) também, sendo caracterizada pelo toque de trombetas (SI 
81.3 [41; Nm 10.10). Por tratar-se de um dia de festa, a ausência de Davi da mesa de Saul 
na lua nova era especialmente notável (1 Sm 20.5 e s.). 

Bibliografia.: MORGENSTERN, Julian, The three calendars of ancient Israel, HVCA, 
1:13-78. — , Supplementary studies in the calendars of ancient Israel, HUCA, 10:1-
148. — WRIGHT, G. Ernest, Israelite daily life, BA, 18:50-79. — TH AT, v. 1, p. 524-9. 

C.P.W. 

614 *3Tí (hüb) tornar culpado. Este verbo é usado apenas uma vez no grau piei. Em 
Daniel 1.10, ao lado da palavra rõ'sh, significa colocar a própria vida em risco. 
A ARA e a BJ t raduzem bem especi f icamente "poríeis a minha cabeça em perigo". 

Termo Derivado 

614a 3TÍ (hôb) débito, dívida. Ocorre apenas em Ezequiel 18.7. 
E.Y. 

615 3TT (hüg) traçar um círculo. Usado apenas uma vez, tendo como objeto a palavra 
hõq (Jó 26.10). 

Termos Derivados 

615a atí (hüg) circuito, circulo, compasso. 
615b trrçnq (m'hügâ) compasso. Ocorre apenas em Isaías 44.13. 
Em Jó 26.10 o Criador "marcou um limite à superfície das águas" (ARC), ou, conforme 

a tradução mais literal da ARA, "traçou um círculo à superfície das águas". Isto pode 
significar o estabelecimento de um limite na distância, o horizonte, ou a costa, o litoral 
(cf. Jó 38.8,11). Este é também o pensamento encontrado no uso do substantivo em 
Provérbios 8.27, "quando compassava ao redor a face do abismo" (ARC), ou "quando 
traçava o horizonte sobre a face do abismo" (ARA), ou "estendeu o horizonte sobre o 
oceano" (BLH). 

Jó 22.14 (ARC) declara que Deus "passeia pelo circuito dos céus" (hüg shãmayim); a 
ARA e a BJ trazem a expressão "abóbada do céu", e a BLH simplesmente usa "céu". 

Isaías 40.22 (ARC) afirma que o Criador assenta-se sobre o "globo da terra", ao passo 
que a ARA e a BJ preferem "redondeza da terra". A BLH parafraseia com "seu trono no 
céu". Os poetas do AT descreviam seu universo fenomenologicamente, i.e., como se lhes 
aparecia, humanos sobre a Terra, olhando à volta e para cima. Esta perspectiva difere 
daquela empregada pelo pensamento científico moderno, que assume um ponto de vista 
exterior à Terra. Ambos são exatos e úteis segundo as suas perspectivas. 

Alguns afirmam que Isaías 40.22 implica a esfericidade da Terra. Pode até ser, mas 
pode simplesmente se referir ao Senhor, entronizado acima da Terra com seu horizonte 
obviamente circular. Observe-se o conceito notável apresentado em Jó 26.7. 

m rhügâ. Compasso. Esta palavra ocorre apenas em Isaías 44.13, onde descreve um 
instrumento usado por um artífice ao esculpir um ídolo em madeira. A LXX traduz por 
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618 rnn (hãwâ) 

metron, "medida" ou "régua". As versões em português são quase unânimes no uso de 
"compasso". A exceção é a BLH, que parafraseia as duas palavras hebraicas usadas no 
versículo com a palavra genérica "ferramentas". 

E.Y. 

616 " T i (hüd) propor um enigma. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

616a f iTTn (hidâ ) enigma, parábola, problema. 
Uma derivação sugerida para este vocábulo vem do aramaico 'ãhad, "segurar", 

cobrir", que fornece o vocábulo aramaico 'ahidâ, "enigma" (cf. Dn 5.12). O hidâ é um 
dito enigmático, uma pergunta ou história cujo significado precisa ser determinado pelo 
público. 

A palavra é usada 17 vezes. A ARC a traduz 12 vezes por "enigma", duas vezes por 
"adivinhação", e uma vez cada por "parábola", "dito agudo" e "figura". 

E usada oito vezes em Juizes 14 em relação ao "enigma" proposto por Sansão aos 
hóspedes filisteus na cerimônia de seu casamento. Tais enigmas eram "charadas" que 
envolviam trocadilhos ou jogos de palavras em que havia uma competição de inteligências, 
algo que ainda hoje é uma fonte de entretenimento para os árabes. Cf. a disputa entre os 
guardas em 1 Esdras 3.4-24. 

Em um nível social mais elevado os hidôt em 1 Reis 10.1 (2 Cr 9.1) eram "problemas 
[teóricos] difíceis" formulados pela rainha de Sabá para pôr à prova a reputação de sábio 
que tinha Salomão. Josefo CAntigüidades, 8.5.3 (143]) descreve como Hirão de Tiro enviou 
a Salomão "problemas ardilosos e ditos enigmáticos". 

Em Salmos 49.4(5] o salmista fala do "enigma" da vida, da morte e da redenção. 
Em Números 12.8, as "figuras" (ARA, "enigmas") denotam revelações indiretas 

comumente concedidas pelo Senhor, em contraste com a comunicação direta, face a face, 
concedida a Moisés. 

Veja também mãshãl, que ocorre lado a lado com hidâ em Salmos 49.4(5], Provérbios 
1.6: Ezequiel 17.2 e Hacubuque 2.6. 

Bibliografia: RlNALDI, G., Alcuni termini ebraici relativi alia letteratura, Bib, 
49:274-6. 

E.Y. 

617 rrr (hwh) I. Aceita como raiz de: 
617a HY1 (hawwâ) aldeias (i.e., vilas de tendas; e.g., Dt 3.14; Js 13.30). 

61S "T* (hãwâ) II, mostrar, contar, declarar 

Termo Derivado 

618a rr,na Cahwâ) declaração, usado somente em Jó 13.17. 
hãwâ é usado no grau piei cinco vezes em Jó e uma vez em Salmos. Em Jó é usado 

relação aos esforços condescendentes de Elifaz e de Eliú para instruir a Jó (15.17; 
,«.6. 10* 17; 36.2; cf Sr 16.25). 
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619 HTJ (háwá) 

Em Salmos 19.2(31 uma noite "revela" (ARA) conhecimento a outra noite (ARC, 
"mostra"). 

O verbo correspondente em aramaico é usado nos graus pael e (h)ael nada menos que 
14 vezes em Daniel. Os estudiosos têm apontado para os usos do verbo em Jó como 
aramaísmos . 

O verbo aparece freqüentemente nos Papiros de Elefantina, escritos em aramaico, 
e no Apócrifo de Gênesis (2.5, 6, 21; 5.9; 22.3). 

Bibliografia: V O G T , Ernestus, Lexicon Linguae Aramaicae Veteris Testamenti, 
Pontificai Biblical Institute, 1971 , p. 6 0 - 1 . — W A G N E R , Max, Die lexikalischen und 
grcimmatikalischen Aramaismen im alttestamentlischen Hebráisch, Berlin, Tõpelmann, 
1 9 6 6 , p. 53. 

E.Y. 

619 riYi (hãwâ) ///, (exclusivamente no grau eshtafal) hishtahãwcL, "prostrar-se"; 
"adorar". 

Anteriormente as ocorrências deste verbo eram analisadas como um hitpael da raiz 
shãhâ (q.v.). Cognata do ugarítico hwy, "curvar-se" (UT, 19:847), usada em paralelo com 
kbd, "honrar", o verbo ocorre 170 vezes, na maioria dos casos indicando adoração a Deus, 
deuses ou ídolos. 

Em seu sentido original o verbo significava prostrar-se no solo, como em Neemias 8.6, 
"adoraram" (ARC, ARA), porém mais corretamente "prostraram-se" (como na BJ), como é 
exigido pela expressão 'ãrtsâ ("até o solo"). 

Esse ato de prostrar-se era bem comum como prova de submissão diante de um 
superior. Vassalos de Faraó afirmaram, nas cartas de Amarna: "aos pés do rei [...J sete 
vezes, sete vezes eu caio, para frente e para trás" (cf ANEP, fig. 5). Jeú e seus servos, 
ajoelhados, se curvam com a fronte tocando o solo, perante Salmanaser 1H, no Obelisco 
Negro (cf. ANEP, fig. 351). 

Os muçulmanos realizam sua oração, salah, com um gesto elaboradamente prescrito, 
chamado sugüd (cf. heb. sãgad, "curvar-se", "prostrar-se"), em que a testa deve encostar 
no chão. 

A palavra grega proskuneõ, que é a tradução grega para hishtakãwâ em 148 vezes 
na LXX, teve um desenvolvimento semântico semelhante ao de sua equivalente hebraica. 
Tal como aquela, proskuneõ pode significar tanto "prostrar-se" quanto "adorar". Se a 
proskunèsis que Alexandre, o Grande, recebeu implicava "adoração" ou simples 
"reverência" era incerto para seus contemporâneos, e ainda o é para os estudiosos. 

A prostração era um ato comum de auto-humilhação, realizado perante parentes, 
estranhos, superiores e, principalmente, da realeza. Abraão se prostrou diante dos heteus 
de Hebrom (Gn 23.7, 12). Prostrou-se, também, perante os três estranhos que o visitaram 
em Manre (Gn 18.2), tal como Ló diante dos dois visitantes angelicais que chegaram até 
ele em Sodoma (Gn 19.1). Nenhum dos dois homens reconheceu, imediatamente, estar 
diante de seres sobre-humanos. Balaão, porém, percebeu que era um anjo quem bloqueava 
o seu caminho e "prostrou-se" (Nm 22.31). 

Seguindo o protocolo egípcio, os irmãos de José fizeram reverência perante ele (Gn 
42.6; 43.26, 28), cumprindo assim o seu sonho (Gn 37.7, 9, 10). 

Por causa da infidelidade dos filhos de Eli, sua posteridade seria forçada, pelo juízo 
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619 RNN (hãwâ) 

de Deus (1 Sm 2.36), a "prostrar-se" (BJ), "inclinar-se" (ARA, ARC), "curvar-se" (BLH) diante 
do sacerdote a ser indicado por Deus, i.e., viver na mendicância. No episódio de En-Dor, 
Saul reconheceu a aparição de Samuel e se prostrou (1 Sm 28.14, ARA). 

Foi em desafio aberto à etiqueta palaciana da Pérsia que Mordecai se recusou a 
prostrar-se perante Hamã (Et 3.2, 5; cf. Heródoto 1.134; 3.86; 8.118). O Targum e o 
Midrash explicam a recusa de Mordecai com base na presença de um suposto ídolo no 
manto de Hamã. Mordecai pode ter-se horrorizado com a idéia de curvar-se perante um 
amalequita ou agagita (Et 3.1; cf. 1 Sm 15.32, 33). 

O verbo é usado em 1 Crônicas 29.20 em conjunto com duas expressões, "prostraram-
se perante o SENHOR e perante o rei" (ARC). A ARA, como a RSV inglesa, supre outro verbo 
para fazer a distinção, "adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei". Assim, os 
egípcios se curvariam perante Moisés, pedindo-lhe que os israelitas saíssem, e reis e 
princesas se prostrarão perante a Sião redimida (Êx 11.18; Is 45.14; 49.23). 

O verbo é usado menos freqüentemente para a adoração prestada ao Senhor por um 
indivíduo. A caminho de sacrificar Isaque, Abraão afirma que vai adorar (Gn 22.5). 
Perturbado, Saul pede perdão para que possa adorar (1 Sm 15.25, 30, 31). E usado com 
mais freqüência para atos específicos de adoração, e.g., o servo de Abraão que inclinou sua 
cabeça e adorou (Gn 24.26, 48), e de Gideão (Jz 7.15) ao receber a graça de Deus. Tal ato 
freqüentemente envolvia uma prostração "até o solo", como no caso do servo de Abraão 
(Gn 24.52), Moisés (Êx 34.8), Josué (Js 5.14) e Jó (Jó 1.20). 

Em Êxodo há três casos de adoração comunitária espontânea: quando o povo ouviu 
que Deus havia falado a Moisés (Ex 4.31), quando receberam a instrução sobre a Páscoa 
(Êx 12.27) e quando viram a coluna de nuvem (Êx 33.10). Em 2 Crônicas 20.18, Josafá 
e o povo "se prostraram perante o S E N H O R e o adoraram" ao ouvirem sua promessa de 
vitória. 

Ordens ou convites à adoração são apresentados a Moisés, a Arão e aos anciãos em 
Êxodo 24.1, "sobe (...] e adorai de longe", e na ocasião das primícias, "então as porás 
perante o SENHOR, teu Deus, e te prostrarás perante ele" (Dt 26.10; a não ser quando 
indicadas especificamente, todas as outras citações deste artigo serão da ARA). O salmista 
exorta: "vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do SENHOR que nos criou" 
'SI 95.6). 

Depois da morte do filho de Bate-Seba, Davi entrou na sua tenda para adorar (2 Sm 
12.20). Seu filho Salomão completou o templo (2 Cr 7.3), que se tornou o foco da adoração 
organizada. Embora houvesse santuários rivais, como confirmou a arqueologia, Ezequias 
insistiu em que a adoração fosse realizada apenas "perante este altar em Jerusalém" (2 
Rs 18.22; Is 36.7; 2 Cr 32.12; cf. 29.29, 30). O salmista declara: "... e me prostrarei diante 
cio teu santo templo, no teu temor" (SI 5.7[8J; cf. 138.2). Jeremias falou para os que 
adoravam no templo sobre sua necessidade de arrependimento (Jr 7.2; 26.2). Como não 
se arrependessem, Nabucodonosor destruiu o templo, mas Ezequiel previu, numa visão, 
nm novo templo em que o príncipe e seu povo adorariam (Ez 46.2, 3, 9). 

Os salmos e os profetas antevêem o dia em que os gentios também adorarão. Os que 
hão de adorar o Senhor incluem: "toda a terra" (SI 66.4); "toda a carne" (Is 66.23); todas 
as nações (SI 22.27[28J); 72.11; Sf 2.11; Zc 14.16, 17); reis e príncipes (Is 49.7; cf. SI 
72.11); "todos os opulentos" (SI 22.29[30]), que a BJ interpreta como "poderosos". 

Perante o Senhor, adoram não apenas os homens, mas também os benê elim (SI 
29.1. 2), "filhos de Deus" (ARA), provavelmente uma referência aos anjos (BLH; cf SI 
K?.6[7]t mas também SI 96.7). Neemias 9.6 declara que o exército dos céus adora o Senhor 
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620 mn (hivh) 

que criou os céus, a terra e o mar. Segundo Salmos 97.7, "todos os deuses se curvam 
diante dele". 

O segundo mandamento proíbe a adoração de qualquer imagem fundida ou de outros 
deuses (Èx 20.5; 34.14; Dt 5.9). Os israelitas foram advertidos a não adorar os deuses dos 
amorreus, dos heteus, etc. (Êx 23.24; SI 81.9[10]). 

Apesar de tais advertências, Israel repetidamente adorou outros deuses (Dt 29.26(25]; 
Jz 2.12, 17; Jr 13.10; 16.11; 22.9). Tais deuses incluíam as divindades dos moabitas (Nm 
25.2), dos edomitas (2 Cr 25.14), Astarote dos sidônios, Quemos de Moabe, Milcom dos 
amonitas (1 Rs 11.33) e Baal de Sidom (1 Rs 16.31; 22.53(54]). 

Numa passagem interessante o verbo é usado tanto para "adorar" quanto para 
"curvar-se" sem a atitude de adoração. Depois de sua cura e conversão à adoração 
monoteísta ao Senhor (2 Rs 5.17), Naamã, o oficial sírio, pediu a Eliseu: "nisto perdoe o 
SENHOR a teu servo; quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele 
se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom quando 
assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o SENHOR a teu servo" (2 Rs 5.18). 
Eliseu não fez objeções e disse: "vai em paz". 

Uma passagem problemática é Gênesis 37.41, onde Jacó, antes de morrer, "se 
inclinou sobre a cabeceira da cama" (mittâ ) . A LXX, todavia, traz: "e Israel adorou, apoiado 
na extremidade de seu bordão", entendendo que as consoantes hebraicas apontavam para 
a palavra matteh, "bordão," "cajado". A versão siríaca e a antiga versão latina ( í ta la ) 
concordam; Hebreus 11.21 cita a LXX. Neste contexto, Speiser sugere: "o termo 'curvar-se* 
não precisa significar aqui nada mais que um simples gesto de apreço silencioso...". Cf. 

ainda 1 Rs 1.47, onde Davi, moribundo, encurva-se sobre sua cama. 
Veja também kãkap, kãra', qãdad, sãgad, 'ãbad. 

Bibliografia.: AP-THOMAS, D. R., Notes on some terms relating to prayer, VT, 6:229-
30. — CRANFIELD, C. E. B., Divine and human action, Interpretation, 12:387-98. — 
DAVIES, G. Henton, Worship in the OT, IDB, v. 4, p. 879-83. — DRIVER, G. R., Studies in 
the vocabulary of the Old Testament, JTS, 31:279-80. — ROWLEY, H. H., Worship in 

ancient Israel, London, S.P.C.K., 1967. — WATTS, John D. W., Elements of Old Testament 
worship, JBR, 26:217-21. — TDNT v. 6, p. 758-63. — THAT, v. 1, p. 530-2. 

E.Y. 

620 mn (hwh) Aceita como raiz de: 

620a nifl (hôah) espinheiro. 
620b tnn (hüh) gancho, anel, broche. 
hãh ocorre sete vezes. N a lista de ornamentos pessoais dedicados ao Senhor (Êx 

35.22), a palavra significa "broches" (ARA e ARC, "braceletes"; BLH, "pulseiras"). 
Em todas as outras passagens a palavra refere-se a ganchos ou anéis usados para 

capturar e controlar pessoas, empregando métodos normalmente usados para prender ou 
puxar animais de carga. A advertência contra Senaqueribe (2 Rs 19.28; Is 37.29) pode ser 
derivada de uma prática costumeira, pois há um alto-relevo assírio que mostra cativos que 
traziam anéis que perfuravam seus lábios. (ANEP, fig. 447; cf. fig. 524). 

E.Y. 

621 3TI (hwt). Aceita como raiz de: 
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623 bYl (hül ) 

621a ttDVT (hüt ) corda, fio, trança, Esta palavra ocorre sete vezes. 
Abraão recusou aceitar do rei de Sodoma até mesmo "um fio, uma correia de 

sandália" (Gn 14.23; cf. Apócrifo de Gênesis 22.21). Esta sinédoque, a substituição do todo 
por uma parte, usando nesse caso objetos insignificantes para indicar a totalidade, 
encontra-se de maneira ligeiramente diferente nos papiros aramaicos (COWLEY, 15:25), 
mn hm 'd hwt, "de palha a fio". 

O sinal de Raabe para os israelitas (Js 2.18) foi um cordão feito de fio escarlate. 
Sansão foi capaz de arrebentar as cordas dos filisteus como se fossem um fio (Jz 16.12). 

Veja ainda pãtil, hebel, ãbõt. 
Bibliografia: S P E I S E R , E. A., A figurative equivalent for totality in Akkadian and 

West Semitic, JAOS, 54:200-3. 
E.Y. 

622 rrVYI (hãwtlâ ) Havilá, nome de uma série de tribos e lugares. Pode ser 
derivado de hôl, podendo significar "lugar arenoso". 

O Pisom, o primeiro a ser mencionado dos quatro rios que partiam do jardim do 
Éden, passava por Havilá, terra onde havia ouro (Gn 2.11). É impossível estabelecer onde 
ficava tal terra. As opiniões vão desde a índia, passando por Coleis e pela Arábia, até a 
Etiópia setentrional e o Sudão oriental. (Veja a discussão do termo 'êd.) 

Na tabela das nações. Havilá é relacionada entre os filhos de Cuxe (Gn 10.7; 1 Cr 
1.9). Outra Havilá é relacionada juntamente com os filhos de Joctã (Gn 10.29; 1 Cr 1.23). 
A tribo anterior, a Havilá "africana", pode ter-se localizado na costa da Eritréia e da 
Somália, no nordeste da África, correspondendo a Abalitai ou Aualitai de textos clássicos, 
localizada ao sul do estreito de Bab el-Mandeb. A outra tribo, a Havilá "árabe", pode ter-
se localizado na região do Iêmen, a sudoeste da península arábica, onde uma inscrição 
sabeana registra um local de nome Haulãn. 

Uma quarta Havilá é a região que forma a extremidade oriental de uma rota que, 
a oeste, terminava em Sur, a noroeste da península do Sinai. Os ismaelitas radicaram-se 
no território entre essas duas extremidades (Gn 25.18). Saul perseguiu os amalequitas 
desde Havilá até Sur (1 Sm 15.7). Eratóstenes, citado pelo geógrafo Estrabão (16.4.2) 
alista os Chaulotaioi próximos aos nabateus, ao descrever a rota de Petra a Babilônia; 
Plínio (6.32.157) também alista os Avalitae como vizinhos dos nabateus. Esta Havilá pode 
ser, portanto, uma região no noroeste da Arábia, a leste do Sinai e de Petra, a noroeste 
de Teimã e do grande deserto de Nafud. 

Bibliografia: S L M O N S , J., The geographical and topographical texts of the Old 
Testament, Brill, 1959, p. 40-1. — W L S S M A N , I. & H Ò F N E R , M., Beitrãge zur historischen 
Geographie des uorislamischen Südarabien, Wiesbaden, Steiner, 1953, p. 239-41. — 
Y A H A U D A , A . S., The language ofthe Pentateuch, London, Oxford University, 1933, p. 190-
1. 

E.Y. 

r n (hãh). Veja o n.° 620b. 

623 T " (hül) /, ter dores de parto, estar angustiado, sofrer dor; dançar, voltear, 
contorcer-se; temer, tremer. (As versões adotam, em geral, o mesmo espectro 
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623 bn (hãl) 

semântico, embora individualmente alguns versículos possam ser interpretados 
diferentemente.) 

Termos Derivados 

623a t^ft (hõl) areia. 
623b (hil) dor, agonia, tristeza. 
623c t rÒTl (htlâ) dor (?). 
623d ^n (/K?/), ^Ti (àê/) baluarte, anternuro, fortaleza. 
623e nb *n (hêlâ) baluarte, fortaleza. Ocorre apenas em Salmos 48.14. 

623f t r ò n ^ n (halhãlã) contorção. 
623g (mãhôl ) dança. 
623h tn^YlÇ (m'hôlâ) dança. 
O verbo contém duas idéias básicas: 1) voltear, descrever movimentos circulares 

(sentido refletido nos derivados mãhôl e m'holâ) e 2) contorcer-se em dores de parto 
(refletido em hil e hilâ). Esta distinção pode ser vista ou como duas raízes diferentes com 
forma semelhante (KB), ou como ênfases diferentes da mesma raiz (BDB). Este artigo adota 
o segundo ponto de vista. Tal como outros verbos de movimento (e.g., hãrad e pãhad), o 
sentido desta raiz também pode incluir as emoções e atitudes associadas ao movimento. 
(Nota: Englishman 's Hebrew and Chaldee Concordance lista, erradamente, as formas das 
raízes hül H e yãhal sob este termo.) 

Movimentos físicos de várias espécies estão associados às referências bíblicas à dança 
(Jz 21.21), ao tremor das montanhas (Hc 3.10) e, talvez, aos revoluteios de uma espada 
(Os 11.6). Por duas vezes, quantidades abstratas são figuradamente descritas como 
entidades físicas que se movem e se contorcem até alcançarem seus objetivos: a maldição 
sobre Joabe é assim retratada (2 Sm 3.29; "rodeie ela sobre a cabeça de Joabe...", tradução 
do autor) como na ira do Senhor (Jr 23.19, onde o verbo é ligado ao movimento de um 
redemoinho). Outro exemplo de tal representação figurada de uma quantidade abstrata 
como entidade real e concreta é o "pecado", que jaz de tocaia à porta, para destruir a Caim 
(Gn 4.7). 

Este verbo descreve os movimentos de contorção que acontecem durante o trabalho 
de parto (Is 45.10), embora possa também lembrar as alegrias da concepção que são 
negadas à estéril (Is 54.1) juntamente com a dor. Muitas vezes ele descreve aqueles que 
se acham angustiados à vista do juízo de Deu3 (Is 23.5; Ez 30.16; J1 2.6; Mq 4.10). Em 
tais casos, a idéia de angústia mental interior pode desalojar o conceito de contorcer-se 
de dor, como quando o Egito se angustia ao receber notícias sobre a queda de Tiro (Is 
23.5). A queixa de Jeremias de que os julgados não experimentaram angústia (Jr 5.3) 
refere-se à angústia mental ou remorso. A palavra também descreve a angústia do homem 
bom que é oprimido pelos ímpios (SI 55.4 [5]). 

Paralelos contextuais demonstram que ela pode referir-se a contorcer-se ou tremer 
de terror (SI 77.161171; Jr 5.22). A mesma expressão idiomática está por trás de símiles 
poéticas nas quais a terra treme ou se contorce (SI 97.4; 114.7). 

Várias passagens difíceis devem ser observadas. A interpretação de que Saul fora 
"ferido" pelos arqueiros filisteus (1 Sm 31.3, BLH e BJ) não tem nenhum apoio nos usos de 
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623 bm (hül ) 

hül; seu melhor apoio é a possibilidade de revocalização do texto para que se leia a 
palavra hebraica hãlal, "perfurar" (wayyãhõl). Como a vocalização existe, todavia, é 
preferível ler "ser angustiado" ou "ficar aterrorizado". Duas passagens ordenam à terra 
que "trema" (1 Cr 16.30; SI 96.9). No entanto, em contraste com os contextos mencionados 
acima, em que a terra tremeu, esses dois contextos estão completamente crivados de atos 
positivos de adoração (1 Cr 16.28, 29, 31; SI 96.7, 8, 10). Por esta razão, é melhor nestes 
contextos interpretar hül como termo positivo, que expressa adoração, quer como "dança" 
(i.e.j a rríhôlâ como dança religiosa), quer como um alegre "tremor" em adoração. O uso 
deste termo em Lamentações 4.6 (ARA, "subvertida") permanece impreciso. 

O hifil é causativo, "fazer tremer" ou "causar angústia" (BDB; SI 29.8. Observe que 
outros hifil são mais apropriadamente derivados de yahel: Gn 8.10; Jz 3.25; Lm 3.26). O 
hofal é passivo, "ser gerado", portanto "nascer", que é intransitivo em português (Is 66.8). 

A maioria dos polel é mais corretamente entendida como intensiva no seu sentido, 
em lugar de causativa. Dar à luz (Jó 39.1), o contorcer-se dos "mortos" (ARA) ou das 
"sombras" (BJ) e a dança (Jz 21.23) são todos expressos de forma intensiva. Nessa forma, 
"dar à luz" é expandido em seu sentido, vindo a significar "formar" ou "criar" (SI 90.2). 
Numa expressão semelhante, o vento norte "traz" chuva (Pv 25.23). Apenas uma 
ocorrência do polel parece ter sentido causativo; Salmos 29.9, onde o texto vocalizado se 
traduz "faz dar cria as corças" ( A R A ) ou "faz parir as cervas" ( A R C ) , pode, 
alternativamente, com apenas ligeira modificação das vogais, ser traduzido "retorce os 
carvalhos" (JB) ou "sacode os carvalhos" (BLH), que oferece melhor paralelismo poético. 

O pulai é o passivo do polel, e novamente em português é traduzido pelo intransitivo 
"nascer" (Jó 15.7; SI 51.5(7]). Esta expressão pode ser usada como referência à criação ou 
a origens em escala cósmica (Pv 8.24, 25). 

O hitpolel ocorre duas vezes, descrevendo a tempestade que redemoinha (Jr 23.19) 
e o tormento de um homem sofredor (Jó 15.20). Estas referências são mais facilmente 
entendidas como intensivas, embora possam, com alguma engenhosidade, ser entendidas 
como reflexivas. De igual modo, o hitpalpel é intensivo quando descreve a grande agitação 
ou o desespero de Ester ao tomar conhecimento do decreto contra seu povo (Et 4.4). 

hõl. Areia. Geralmente usado como símile para grande número ou vastidão em qualquer 
outro respeito. O número de grãos de areia freqüentemente é a medida do número do povo 
de Deus. A Abraão foi prometido que sua descendência seria comparada à areia em 
número (Gn 22.17), e também assim a Jacó (Gn 32.13). A expressão descreve o número 
do povo de Israel sob a autoridade de Salomão (1 Rs 4.20) e também durante outros 
períodos de bênção especial (Is 48.19; Os 1.10 [2.1]). A comparação do número de 
israelitas à areia do mar é contrastada com o pequeno número que sobreviverá ao juízo 
divino (Is 10.22). 

A areia também ilustra a quantidade de cereal (Gn 41.19), de soldados (Jz 7.12) e de 
codornizes enviados para alimentar os hebreus (SI 78.27). A extensão do juízo divino é 
demonstrada pela referência ao fato de o número de viúvas ser como o da areia (Jr 15.8). 
Em duas passagens a areia ilustra o peso, em lugar da quantidade numérica (Jó 6.3; Pv 
27.3). A areia ainda relembra a soberania de Deus em demarcar os limites dos mares (Jr 
3.22). Não está claro se a frase "cativos como a areia" (Hc 1.9) refere-se ao número dos 
cativos ou à sua pouca importância. A quantidade ilimitada pode ser o significado da areia 
na expressão "os tesouros escondidos das areias" (Dt 33.19). 
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624 (hül) 

hil. Dor, agonia, sofrimento. Esta palavra é usada quatro vezes antes de descrições de 
desastres iminentes para descrever dor ou agonia semelhantes à da mulher em trabalho 
de parto (Jr 6.24; 22.23; 50.43; Mq 4.9). Em duas passagens, o paralelismo contextual 
indica o sentido de "contorcer-se de terror" (Êx 15.14; SI 48.6171). Em ambos os casos, as 
contorções físicas expressam o terror íntimo provocado pelo conhecimento dos grandes 
atos de Deus. 

h i lâ . Dor(?), agonia(?). Aparentemente, forma feminina do substantivo anterior e, 
portanto, semelhante cm significado. É usada num contexto difícil, no qual nenhum 
sentido definido pode ser determinado (Jó 6.10). 

halhãlâ. Contorção, agonia, terror. Contorções causadas, ou por angústia (Is 21.3), ou 
por terror (Ez 30.9). 

mãhôl. Dança. A dança pode significar alegria; alegria contrastada com o luto (SI 
30.111121; Lm 5.15) e as alegrias que virão com as bênçãos futuras de Deus (Jr 31.4, 13). 
A dança é, ainda, uma forma aceitável de louvor (SI 149.3; 150.4). 

m'hôlâ. Dança. Em nada difere semanticamente de mãhôl. Expressa a alegria e a 
celebração por uma vitória militar (Êx 15.20; Jz 11.34; 1 Sm 18.6), ou ainda refere-se a 
uma dança puramente religiosa (Êx 32.19; Jz 21.21). A prova atualmente disponível não 
nos permite interpretação clara da "dança de Maanaim" (Ct 6.13 [7.1]; ARA). 

A.B. 

624 (hül) II, ser firme, perdurar. 

Termo Derivado 

624a t^-n (hayil) força, poder. 
O sentido básico deste verbo é "ser firme, forte". É usado apenas duas vezes: os 

caminhos do ímpio aparentemente são "f irmes" ("prósperos", ARA), e a "prosperidade" (dos 
ímpios) não perdurará (Jó 20.21). Outras formas semelhantes são consideradas derivados 
de hül I. 

hayil. Poder, força, vigor; capaz, valente, virtuoso(a), valor; exército, hoste, forças; 
riqueza, riquezas, bens, posses et al. O sentido básico do substantivo é "força", do qual 
derivam "exército" e "riqueza". É usado 244 vezes. 

No sentido de "força", "poder" em geral, hayil é usado cerca de 20 vezes: em relação 
a Deus (SI 59.11 [121, como vinda de Deus (SI 18.32[33]), como a força física natural ao 
homem (Ec 10.10) e até mesmo do vigor dos vegetais (J1 2.22). 

Como a riqueza está freqüentemente ligada ao poder, hayil é assim usado com o 
significado de "riqueza" cerca de 30 vezes, sendo variadamente traduzida por "riqueza", 
"posses", "bens" ou "valor". Pode referir-se à riqueza de uma nação (Tiro, Ez 28.4, 5), de 
um indivíduo (e.g. Jó, Jó 31.25), dos ímpios (Jó 15.29) ou concedida por Deus (Dt 8.18). 

Aproximadamente 85 vezes hayil é usado como atributo de pessoas. Segue a palavra 
tsh, "homem" ("homem valente", 1 Rs 1.42), a palavra bên, " f i lho" ("herói", 2 Sm 17.10) 
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626 c n (hüs) 

e, na maioria das vezes, a palavra gibbôr, "valente" ("homem de grande valor"). O 
indivíduo assim designado parece ser o guerreiro de elite, similar ao herói dos épicos de 
Homero, e bem pode ser que o gibbôr hayil fosse membro de determinada camada social. 
Embora na maioria dos contextos estivesse envolvido seu heroísmo militar, tal indivíduo 
era rico o suficiente para pagar impostos especiais (2 Rs 15.20, onde o contexto sugere a 
tradução "poderosos e ricos"). O uso em 1 Reis 1.52 indica que a expressão bén hayil 
(traduzida por "homem de bem") indicava uma pessoa honrada e de boa reputação. A vida 
de Adonias estava em perigo não por falta de dinheiro ou poder, mas por causa de sua 
traição, hayil tambcm designa homens hábeis, capazes de cuidai das ovelhas de José (Gn 
47.6) ou de julgar o povo (Êx 18.21, 25). Quando o termo é usado para descrever uma 
mulher (Rt 3.11; Pv 12.4; 31.10), é traduzido por "virtuosa", mas bem pode ser que uma 
mulher de tal calibre possuísse todos os atributos de seu equivalente masculino. 

O uso de hayil para designar uma classe de pessoas raramente se acha fora dos 
livros históricos (de Js a 2 Cr). A lém disso, a tradução muitas vezes obscurece a 
ocorrência, como "homens capazes", "homens valentes" (2 Rs 24.16), "homens ricos", 
"homens poderosos", "homem de bens" (1 Sm 9.1), homens fortes (BJ, Dt 3.18). 

hayil segue 'ãsâ, "fazer", numa expressão idiomática que significa "agir nobremente" 
(Rt 4.11), "virtuosamente" (Pv 31.29) para mulheres, e "agir valorosamente" (SI 60.12(14] 
et al.) para homens. 

Como resultado do significado "força", hayil é usado mais de cem vezes (das quais 
cerca de metade se acham em Jeremias e Ezequiel) no sentido de "exército", ou "hoste", 
ou "forças". Nesses contextos pode também ser traduzido por "tropa de homens" (1 Sm 
10.26), "exército" (Ed 8.22) e por "militares", na expressão "chefes militares" (2 Cr 33.14). 

Num sentido relacionado, hayil é usado para descrever a comitiva que acompanhava 
a rainha de Sabá em sua visita a Salomão (1 Rs 10.2; 2 Cr 9.1; traduzido por "comitiva" 
(ARA e ARC], "grupo de servidores" (BLH] e "riquezas" [BJ]). 

C.P.W. 

625 c m (hwm ) . Aceita como raiz de: 

625a CT1 (hüm) negro, escuro, marrom escuro ou preto (Gn 30.32, 33, 35, 40). 

HÇln (hômâ). Veja o n.° 674c. 

626 D"il (hüs) ter compaixão, poupar. 
O sentido básico de hüs é "olhar com compaixão", freqüentemente com a conotação 

de "poupar". Refere-se ao sentimento de empatia para com quem se acha em dificuldades 
(cf. KB, p. 282). Deve ser distinguido do verbo hãmal, "poupar", e de rãham, "amar", "ter 
misericórdia de", embora as distinções às vezes desvaneçam. A palavra ocorre 24 vezes. 

Esta palavra ocorre sobretudo em Deuteronômio e nos profetas, especialmente em 
Ezequiel. O povo recebe a ordem de não ter compaixão de assassinos (Dt 19.13), dos que 
dão falso testemunho (Dt 19.21) ou da mulher que agarra pelos órgãos genitais um 
homem envolvido numa briga (cf Dt 25.12). Todos esses merecem seu castigo e não devem 
ser poupados por motivo de compaixão. Em Deuteronômio 13.8 é usado com sentido 
negativo ao lado de hãmal. Assim Deus descreve como ele quer que seu povo reaja diante 
do idolatra: "teus olhos não terão piedade deles. Não os poupes! Eles mereceram o castigo 
que terão". Assim, os israelitas não deveriam sentir tristeza pelos cananeus (Dt 7.16), 
que não deveriam ser poupados. Ezequiel lembra o povo de que eles receberam tratamento 
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627 "pn (hwts) 

especial em seu nascimento como nação por parte do próprio Deus que se compadecera 
deles (hüs ) e os poupara (hãmal) da destruição certa (16.5). O povo é relembrado de sua 
subseqüente falta de resposta obediente e amorosa por ter-se envolvido em idolatria. Por 
isso, Deus pronuncia o juízo de Deuteronômio 13.8[9] (Ez 5.11; 7.9 et ai.), ou seja, a morte. 
As versões alternam a tradução de hüs ("poupar" [ ARA ] , "compadecer-se" [ B J ] ) e hãmal 
("ter piedade" [ARA], "poupar" [BJ ] ) , mas não parece haver razão para tal troca de 
significados, especialmente porque os usos desses verbos por Ezequiel claramente aludem 
a Deuteronômio 13.8[9], onde ambas adotam o significado natural. Jeremias usa hüs duas 
vezes, com hãmal e com rãham. Veja ainda rãham. 

O sentido básico de hüs aparece em Ezequiel 24.14, onde o verbo aparece entre 
"tornar atrás" e "arrepender-se", aparentemente como paralelo de ambos. Os três verbos 
descrevem ações divinas, numa recusa em cancelar o julgamento vindouro. Assim, essa 
palavra denota a recusa divina em poupar o povo do juízo antecipado devido à sua 
compaixão. De igual modo, em Jonas 4.10, Deus relembra o profeta de que este se sentira 
compadecido da planta da mesma maneira que ele se entristecera e se compadecera de 
suas criaturas (nenês e animais; KD, in. loc.) em Nínive. Faraó fala à família de José que 
abandone a maior parte de suas posses materiais e não se apegue a elas emocionalmente, 
Le., não se compadeça (hüs) delas (Gn 45.20). 

Às vezes é difícil distinguir entre hüs e hãmal ("poupar"), como em Ezequiel 20.17, 
onde aparece como paralelo de "eu não os destruí" (cf . SI 72.13, em que é paralelo de 
"salvar"). Em outros lugares parece aproximar-se do sentido de rãham, o sentimento 
íntimo de compaixão nascida de um elo natural (ou, no caso de Deus, de adoção). Cf. Ne 
13.22, onde ele pede a Deus que se recorde dele com base em hüs e misericórdia. 

L.J.C. 

(hôp). Veja o n.° 710a. 

627 rin (hwts) I. Aceita como raiz de: 
627a t fYI (hüts) fora, exterior, rua. 
627b 7]Í2Tn (hitsôn) externo, exterior. 

hüts. Fora, campo, estrada, para fora, rua, exterior. 
Este substantivo, que ocorre 164 vezes, significa basicamente "fora". Pode referir-se 

à superfície externa da estrutura ou do objeto em questão, ou pode ser a área externa 
adjacente. A palavra é freqüentemente combinada com vários afixos e traduzida 
adverbialmente, "(para) fora". Refere-se especificamente, muitas vezes, à área externa das 
casas, especialmente às "ruas". 

hüts é usado aproximadamente 54 vezes com referência a uma comunidade, quer 
uma cidade, quer o primitivo arraial israelita. No Pentateuco é freqüentemente usado 
dessa maneira. Os leprosos deveriam ficar fora do arraial (Nm 5.3; 12.14); parte da oferta 
pelo pecado era queimada fora do arraial (Lv 4.12). De igual modo, hüts pode referir-se 
à região adjacente a uma cidade, fora de suas muralhas. Ló e sua família foram deixados 
fora de Sodoma (Gn 19.16); os mercadores pernoitavam fora de Jerusalém no sábado (Ne 
13.20). No sentido de área específica fora da cidade, é traduzido por "campo(s)"; é usado 
para descrever o lugar onde nascem as ovelhas (SI 144.13; ARC, "ruas") e como sinônimo 
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629 pin (hwq), pT í (/ryç) 

de sãdeh, "campo" (Pv 24.27). 
A palavra também é usada cerca de 35 vezes com referência a uma estrutura, tal 

como uma tenda (Lv 14.8), uma casa (Êx 12.46; Js 2.19), um templo (Ez 41.25) ou 
simplesmente fora de uma construção qualquer (Ed 10.13). Dentro de uma cidade, a 
palavra hüts significa "rua", e é assim traduzida cerca de 50 vezes, especialmente no 
plural (Jr 5.1; 11.13 et ai). A referência a hüst em 1 Reis 20.34 provavelmente envolve 
comércio, e por isso a ARA acertadamente traduz por "bazares". É usada como paralelo de 
r*hôb, "praça", hüts pode ser identificada como uma rua específica, como a Rua dos 
Padeiros (Jr 37.21). 

"Fora" pode referir-se a um local dentro de um prédio, mas fora de um aposento 
específico (Êx 26.35). Pode referir-se à superfície externa de um objeto tal como a Arca da 
Aliança (Êx 25.11) ou a arca de Noé (Gn 6.14), e em tal caso é usado em contraste com 
mibbayit, "por dentro" (derivado da palavra bayit, "casa"). A palavra pode significar ainda 
"fora" de um determinado clã ou família imediata (Dt 25.5; Jz 12.9). 

O uso em Eclesiastes 2.25 (ARA, "separado"; ARC, "melhor") é problemático. Se o 
sentido é o de "mais", hüts deve significar "fora" no sentido de "além". A tradução da ARA, 
"separado deste", mantém o sentido original de hüts e se encaixa bem no contexto, mas 
substitui o pronome original hebraico "mim" ou "eu" pela terceira pessoa, "este" (Deus), 
seguindo a LXX. 

A palavra é parte do topônimo Quiriate-Huzote (Nm 22.39), "a cidade das ruas", 
cidade de Moabe cuja localização ainda não foi identificada. 

hitsôn. Externo, exterior. Esta palavra é uma forma adjetiva de hüts, cujo significado 
básico é "externo" ou "exterior". 

* 

E usada 25 vezes, 17 delas em Ezequiel 40—46, onde em geral se refere ao pátio 
externo. A maioria das outras ocorrências refere-se à localização de estruturas. Duas 
vezes (1 Cr 26.29 e Ne 11.16) a palavra aplica-se aos deveres e responsabilidades dos ofi-
ciais. Este uso pode ser figurado, designando a natureza secular do serviço ("profanos", 
BJ). "Obra de fora" (ARC) foi substituída nas versões mais recentes. 

C.P.W. 

628 p P Chwts) II. Aceita como raiz de: 
628a p f l (hayits) parede interna, parede fina (Ez 13.10). 

629 pTT (hwq), p T (hyq). Aceita como raiz de: 
629a "rp^n (hêq) sulco, dobra, colo, regaço, seio. 
A idéia básica da palavra é a de uma forma côncava ou cavidade, de onde as idéias 

de um sulco formado pela dobra de uma veste na região do peito e a concavidade do colo 
humano são derivadas. 

Essa idéia de concavidade é mais bem ilustrada, em seu sentido literal, pelo "fundo" 
do carro de guerra de Acabe, no qual se ajuntou o sangue do rei (1 Rs 22.35). Todavia, o 
significado da palavra em Ezequiel 43.13, 14, 17 (ARA, ARC, BJ e BLH, "base") é difícil de 
discernir. Algumas sugestões incluem "canal para o sangue" (KB), "moldura" (KB), "fundo 
côncavo do altar" (BDB), e "fundo" ( A S V ) . "Pôr no regaço" é um eufemismo ligado a relações 
sexuais (Gn 16.5, ARC). 
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630 l l í l (hãwar) 

Uma variedade de idéias abstratas e figurativas é expressa por este termo. É possível 
enfatizar a intimidade familiar (Dt 28.54; Mq 7.5). O cuidado atencioso e o desvelo podem 
ser por ele expressos, como no caso do desvelo do pobre para com sua ovelha (2 Sm 12.3), 
do cuidado da viúva para com seu filho enfermo (1 Rs 17.19) e da promessa divina de 
carregar seu povo junto ao seio (Is 40.11). Colocar as esposas do rei morto ou deposto no 
regaço do novo rei representava a autoridade desse monarca (2 Sm 12.8; cf. também 2 Sm 
16.20-23). Noemi colocou formalmente o filho de Rute no seu "regaço" como símbolo de que 
o menino era seu legítimo herdeiro (e também herdeiro de seu falecido marido; Rt 4.16). 

O "regaço", como outros termos físicos (e.g., "ossos", "rins" e coração"), pode servir de 
termo enfático, íntimo para designar a própria pessoa. Julgamento "no regaço" destaca 
o objeto do julgamento com intimidade especial (Is 65.6; cf. Jr 32.18). A ira acumulada no 
"íntimo" dos insensatos (Ec 7.9), fogo no "seio" (Pv 6.27) e a oração que volta ao "peito" de 
quem ora (SI 35.13, ARC) são outros exemplos típicos deste tema (cf . ainda SI 89.50[511; 
Jó 19.27, lit.t "meus rins no meu regaço se acabaram"). 

A.B. 

630 T-H (Jtãwar) ser branco, pálido; empalidecer (apenas em Is 29.22). 

Termos Derivados 

630a "ITl (hür) tecido branco (Et 1.6; 8.15). 

630b " "T i (hürãy) pano branco (ARC); pano de algodão (ARA). 

630c Í Uiõri) pão alvo ( A R A ) , pão branco ( A R C , Gn 40.16). 

(hürãy). Veja o n.° 630b. 

631 OT7 (hüsh) /, apressar, apressar-se. 

Termo Derivado 

631a CTíl (hísh) rapidamente. Usado apenas em Salmos 90.10, em relação à 
curta duração da vida humana. 

hüsh é cognato do acadiano hãshu, "mover-se rapidamente", e do ugarítico hsh, 
"apressar-se" (UT, 19: 849). O verbo ocorre 20 vezes, nos graus qal e hifil. 

Isaías 5.19 denuncia aqueles que, insinceramente, dizem: "apresse-se Deus e leve a 
cabo a sua obra para que a vejamos". Embora Deus às vezes demore para entrar em ação, 
ele declara: "Eu, o SENHOR, a seu tempo, farei isto prontamente" (Is 60.22). 

E por esta razão que os salmistas tão freqüentemente insistem: "apressa-te em 
socorrer-me" (SI 22.191201; 38.22r231; 40.13(141; 70:1, 5 (2, 61; 71 12; 141.1). 

Isaías (8.1, 3) foi instruído a dar a seu filho o nome de Mahêr-shãlãl-hãsh-baz, 
"Rápido-despojo-ligeira-presa", dando a entender que a queda de Damasco e de Samaria 
diante dos assírios era iminente. Um nome egípcio da décima oitava dinastia, is h 'k, 
significa algo parecido, "Apressa-te-toma-o-despojo". 

Bibliografia: HUMBERT, Paul, Mahêr sãlãl hãs baz, ZAW, 50:92. 
E.Y. 

444 



633 rrrn (hãzâ) 

632 C-H (hüsh) li, ser ou estar agitado, preocupar-se; desfrutar (?). 
Cognato do acadiano hãshu, "preocupar-se", do aramaico hãshash, "sofrer", 

"preocupar-se", do siríaco hash, "sentir", e do árabe hassa, "sentir". Este termo aparece 
em duas passagens, possivelmente numa terceira. Em Jó 20.2, Zofar não se refere à sua 
pressa interior, mas à sua agitação. 

Eclesiastes 2.25 é entendido como "desfrutar" por muitos comentaristas, de modo que 
a pergunta é formulada: "sem Deus, quem pode comer ou desfrutar a vida?", com base em 
Eclesiastes 2.24 e no acadiano hashãshu, "ser feliz". Ellermeier, todavia, afirma que o 
verbo significa "preocupar-se", no sentido de que Deus é responsável não apenas por 
situações que nos são agradáveis, mas também por aquelas que nos causam preocupação. 

Em Isaías 28.16, em lugar de "aquele que crê não foge", Driver sugere "não ficará 
agitado". Talvez, ainda, as letras hsh reflitam um erro de grafia a partir de bsh, "ser 
envergonhado" (cf LXX e Rm 9.33; 1 Pe 2.6). 

Bibliografia: DRIVER, G. R. Studies in the vocabulary of the Old Testament n, JTS, 

32:253-4. — ELLERMEIER, Friedrich, Das Verbum hüsh in Koh 2:25, ZAW, 75:197-217. 
E.Y. 

633 ntr (hãzâ) /, olhar, ver, contemplar, profetizar, prover. 

Termos Derivados 

633a t]irn (házõn) visão. 

633b trrrn (hõzeh) vidente. 

633c nitn (hãzôt) visões. Ocorre apenas em 2 Crônicas 9.29. 

633d tmrn (hãzüt) visão. 
633e ]VíH (hizzãyôn) visão. 
633f nrijD (mahãzeh) visão. 
633g HTTO (mehèzâ) luz; lugar de visão, janela. Ocorre apenas em 1 Reis 

7.4, 5. 
Como a palavra "contemplar" em português, esta palavra ocorre quase 

exclusivamente em poesia ou em prosa elevada. E usada exclusivamente no qal, mas 
aparece em todas as formas desse grau. Com mais de 50 ocorrências, esta palavra é, 
aparentemente, termo clássico de uso muito freqüente. 

hãzâ e hãzã' paralelas ao uso do hebraico. 
A palavra rã'â, usada aproximadamente 1 400 vezes no AT, apresenta um escopo 

semelhante de usos literais, metafóricos e secundários, como acontece com seus 
equivalentes em português, "olhar", "ver" e "contemplar". 

Qualquer palavra que signifique "ver com os olhos", a mais vivida forma de sensação, 
perece fadada a ser empregada para descrever qualquer sensação (por meio dos olhos, dos 
•ávidos, do nariz, da língua e da pele), bem como para percepções mentais ou espirituais. 
Observe-se como pelo menos dois sentidos diferentes são atribuídos aos olhos na mais 
•• táve l metáfora mista de toda a literatura, quando os israelitas reclamam com Moisés 
jtArão: "fizestes nosso sabor feder aos olhos de Faraó" (tradução literal de Êx 5.21). No 
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633 nrn (hãzâ) 

caso de hãzâ o sentido literal absoluto é raro. Sentidos metafóricos e especiais são mais 
comuns, como se segue: 

1) O sentido literal, percepção com os órgãos físicos da visão (Jó 27.12; Pv 22.29; 
29.30). 

2) A maneira especial em que o(a) amante de Cantares olha para sua(seu) amada(o) 
(Ct 6.13 [7.1]). 

3) Providenciar algo, i.e., prover (do latim pro-video, "tratar de"). A idéia é a de 
assegurar a existência de algo necessário em determinada ocasião ou necessidade (Êx 
18.21; a frase final de Is 57.8 pode ser uma referência à provisão feita por Israel de 
objetos para rituais idolatras). 

4) Esta palavra é levada para o campo do puro entendimento espiritual em duas 
passagens notáveis (Jó 36.25 e SI 63.2[3]). 

5) Metaforicamente ela descreve o conhecimento divino das ações, boas ou más, 
praticadas entre os homens (SI 11.4; 17.2). 

6) A visão imediata de Deus por parte de pessoas especialmente escolhidas (Êx 24.9-
11). 

7) A visão reveladora concedida por Deus a mensageiros escolhidos, i.e., os profetas. 
Tal era, aparentemente, a experiência de Balaão, filho de Beor (Nm 24.4, 16). Esta visão 
dos profetas acontecia, algumas vezes, enquanto despertos, mas também "no espírito" 
(veja Nm 24.2). As vezes, a experiência de "ver" um sonho revelador é designada por hãzâ 
e hãzã' (aram.). Veja Dn 2.26; 4.5, 9 [2, 6]; etc. 

8) A visão de Deus que todos os santos terão depois da morte, sem referência a 
nenhum órgão físico de visão, é designada por hãzâ em duas passagens muito importantes 
(SI 17.15; Jó 19.26, 27, possivelmente também SI 11.7; Is 33.17). 

9) Dada a importância da visão reveladora como veículo do conhecimento especial das 
coisas divinas pelos profetas, a palavra às vezes significa "falar como profeta" (Is 30.10, 
"não profetizeis para nós o que é reto"). Pode ser que este sentido ativo (profetizar, falar 
como profeta) e não o sentido passivo de receber revelação profética, esteja presente em 
Isaías 1.1 ("que ele viu", etc.) e em outras passagens similares (Is 2.1; 13.1; Lm 2.14; Ez 
13.8; Am 1.1; etc.). Mesmo falar como falso profeta pode ser descrito pela palavra hãzâ (Zc 
10.2). O sentido ativo é praticamente certo nesta última passagem, a íntima associação 
de hãzâ e das formas derivadas hõzeh, hãzôn e outras com a profecia é vista na maneira 
pela qual o "vidente" é por vezes definido pelo termo técnico nabt' (2 Sm 24.11; veja 
especialmente Ez 12.27). 

Hãzôn. Visão. Esta palavra tem um escopo d© utilização semelhante ao de hizzãyôn, 

mahãzeh e outros derivados de hãzâ. Como hãzôt, é usada nos títulos de certos livros 
proféticos (Naum e Isaías). 

hõ zeh . Vidente. Derivado de hãzâ. Das 22 ocorrências desta palavra, 11 estão 
relacionadas com o nome de uma pessoa em particular, indicando seu ofício profético 
(Gade, 2 Sm 24.11; 1 Cr 21.9; 1 Cr 29.29; 2 Cr 29.25; Hemã, 1 Cr 25.5; Ido, 2 Cr 9.29; 
12.15; Hanai, 2 Cr 19.2; Asafe, 2 Cr 29.25; Jedutum, 2 Cr 35.15; Amós é designado como 
um hõzeh). A identidade dos ofícios de nãbi' (vários mss) e hõzeh (em aposição) é 
demonstrada em 2 Reis 17.13. Tal ponto de vista é reforçado por Amós 7.12, onde Amós 
é descrito como um hõzeh que profetiza, viz. hõzeh [...] tinnãbê'. Isaías 29.10 une ainda 
mais hõzeh e nãbi'. Parece, portanto, que hõzeh é apenas uma palavra mais elegante que 

446 



634 n?n (hzh) 

rõ'eh, mas de sentido quase idêntico (cf. 1 Sm 9.9). Três palavras podem designar um 
profeta do AT. "Os atos, pois, do rei Davi, [...] estão escritos nas crônicas registradas por 
Samuel, o vidente [rõ eh), nas crônicas do profeta [nãbi'] Natã, e nas crônicas de Gade, 
o vidente [hõzehY (1 Cr 29.29). 

Seja qual for a derivação de tais palavras, as Escrituras testificam de que nãbi' 
significa porta-voz de Deus (Êx 7.1, 2; cf Êx 4.16; Jr 23.16; Is 1.20; Zc 7.12; Am 3.8; 7.16). 
rõ 'eh e hõzeh preservam para nós a percepção de que Deus às vezes fazia revelações aos 
profetas por meio de visões, i.e., pela visão. 

(Consultar o excelente tratamento do assunto em F R E E M A N , Hobart E., An 
introduction to the OT prophets, Moody, 1968, p. 37-41). 

hãzüt. Visão, visibilidade. Ocorre cinco vezes no AT. Em três delas mal se distingue em 
sentido do segundo significado de hizzãyôn (q.v.) — mensagem, discurso ou oráculo 
proféticos. Duas vezes, em Daniel, tem o sentido mais adjetivo de algo que é claramente 
visível (Dn 8.5, 8). 

hizzãyôn. Visão. Este é um dos muitos substantivos derivados de hãzâ. É muito próximo 
de rnahãzeh (que aparece apenas três vezes, Gn 15.1; Nm 24.4; Ez 13.7, sempre com 
referência a visões reveladoras legítimas ou ao menos assim alegadas). Das nove 
ocorrências de hizzãyôn no AT, cinco referem-se à função profética. Como no caso de hãzâ 
(ver, ter uma visão), pode designar uma mensagem-oráculo vinda de Deus, e.g., as 
"palavras" proféticas de Natã a Davi (2 Sm 7.17) são chamadas de hizzãyôn 
(especificamente haddebãrím hã'êlleh é paralelo de hãhizzãyôn hazzeh). Os amigos de 
Jó utilizam a palavra quatro vezes, aparentemente com o mesmo sentido (Jó 4.13; 7.14; 
20.8; 33.15). 

Bibliografia: PFEIFFER, R. H . , Wisdom and vision in the O.T., ZAW, 11 :93 -101 . — 

RLCHARDSON, T\VB, p. 277. — ROWLEY , H. H., Ritual and the Hebrew prophets, JSS, 1 :338-

60. — SCOTT, R. B. Y., Oracles of God. Interp, 2:131-42. — THAT 1 : 533 -7 . 

R.D.C. 

634 nrn (hzh) II. Aceita como raiz de: 
634a triTR (hãzeh) peito de animal sacrificado. A palavra aparece 13 vezes 

em Êxodo, em Números e especialmente em Levítico. 
As porções do peito do "carneiro da ordenação de Arão" (Êx 29.26, 27; cf Lv 8.29), 

das ofertas pacíficas (Lv 7.30, 31, 34; 9.20, 21) e da oferta dos nazireus (Nm 6.20) eram 
"movidas" (Nm 6.20; Lv 7.34; 10.14, 15; etc.), ou seja, num movimento horizontal que 
simbolizava sua apresentação a Deus. Depois disso, tornavam-se as porções dos 
sacerdotes. 

Embora a palavra hebraica seja usada apenas em relação a animais, o cognato 
aramaico hãdêh aparece uma vez em sua forma plural para descrever o tórax da imagem 
vista por Daniel (Dn 2.32). No Apócrifo de Gênesis 20.4, o dual hdyh é usado na descrição 
de Sara: "Quão belos são seus seios". 

E.Y. 

(hãzôn). Veja o n.° 633a. 
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635 rrn (hzz) 

nirn (hãzôt). Veja o n.° 633c. 

mrn (hãzüt). Veja o n.° 633d. 

635 nn (hzz). Aceita como raiz de: 

635a rrn (hãztz) raio, relâmpago, nuvens de chuva [ARA] (Jó 28.26; Zc 10.1). 

|r?n (hizzãyôn). Veja o n.° 633e. 

rrn (hãziz). Veja o n.° 635a. 

-TT] (hâzir). Veja o n.° 637a. 

636 pTH (hãzaq) ser (tomar-se) forte; fortalecer; prevalecer, endurecer, ser 
corajoso, ser severo. 

Termos Derivados 

636a tprn (hãzãq) forte. 
636b tnpm (hezqâ) força (uma vez na forma masculina hêzeq). 

636c tpríl (hõzeq) força. 
636d tnprn (hõzqâ) força. 
O sentido básico desta palavra no qal é "ser (tornar-se) forte". No geral, o piei é o 

sentido causativo do qal, "fortalecer". O hifil significa "tomar p o s s e " , "agarrar", 
"assenhorar-se", ao passo que o hitpael indica "fortalecer-se" e, num sentido derivado, "ser 
corajoso", "ter coragem". O uso de hãzaq é similar ao de 'ãmêts e de 'ãzaz, exceto no hifil, 
que é mais semelhante ao qal de 'ãhaz. Este verbo é usado 291 vezes. 

A forma do qal, usada 82 vezes, significa "ser forte" ou "tornar-se forte". Na maioria 
dos casos pode ser assim traduzido, mas muitas vezes a variedade de contextos estimula 
ou exige variedade de traduções. Na maioria das vezes a palavra é usada para força ou 
valor em combate (1 Rs 20.23). A exortação a ser forte em combate pode ser simplesmente 
uma exortação a demonstrar coragem (e é assim traduzida em 2 Sm 10.12). 

Em Gênesis 41.56 "forte" é usado no sentido de "severa", descrevendo a fome em 
Canaã. De igual modo, uma batalha pode ser "severa" ou "renhida" (2 Rs 3.26). No 
contexto, "ser mais forte que" passou a significar "prevalecer sobre", no sentido de que a 
palavra de Davi prevaleceu sobre a de Joabe (2 Sm 24.4), Davi prevaleceu contra o filisteu 
(1 Sm 17.50) e Jotão sobre os amonitas (2 Cr 27.5). Quando usada em relação ao coração 
de Faraó, o sentido é de "endurecer" (Êx 7.13 e s). 

IO endurecimento do coração de Faraó é um velho problema, de natureza mais 
teológica do que lingüística. O verbo hãzaq é usado 12 vezes na narrativa (Êx 4—14), na 
maioria das vezes tendo o Senhor como agente. Quatro vezes, porém, é usado no sentido 
passivo ou de estado ("o coração de Faraó se endureceu"). Além disso, o verbo kãhêd é 
usado cinco vezes, tendo como agente tanto o Senhor quanto Faraó, e também aparece no 
sentido passivo. O verbo qãshâ é usado uma vez, com o Senhor como agente. Não há 
diferença perceptível no uso dessas palavras. E claro que Faraó era um pecador 
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636 prn (hãzaq) 

impenitente desde o princípio (cap. 5). Talvez seja suficiente indicar esse fato e observar 
que todo o endurecimento divino desse pecador obstinado era judicial em sua natureza, 
e foi feito para que a libertação divina de Israel se tornasse ainda mais memorável. Isso! 
também, estava no plano de Deus (Êx 9.16), embora seja também inexplicavelmente 
verdade que Faraó pecou de livre vontade e foi, portanto, terrivelmente culpado (cf At 
4.25-28). R.L.H.] P ' 

Outros sentidos resultantes incluem "ser seguro" (Dt 12.23), "esforçar-se" (Js 23.6), 
"prender-se" (2 Sm 18.9, da cabeça de Absalão presa ao carvalho; o causativo deste sentido 
é comum no hifil), "recuperar-se" (Is 39.1, Ezequias de sua doença), "duras" (as palavras 
do povo contra Deus, Ml 3.13). 

A forma do verbo no qal é usada duas vezes (2 Cr 28.20; Is 28.22) com o sentido de 
"fortalecer", próprio do piei. 

O sentido básico do grau piei (usado 64 vezes) é um causativo do qal, "fortalecer". 
Como no qal, ocorre freqüentemente em contextos de batalha ou combate. Muitas vezes 
o objeto do verbo são as mãos ou os braços de uma pessoa. "Fortalecer as mãos" pode 
significar "ajudar" (Ed 1.6) ou, com mais freqüência, "encorajar", "animar" (1 Sm 23.16). 
A pessoa encorajada pode ser o objeto direto do verbo (2 Sm 11.25; Is 41.7). "Fortalecer" 
pode ser simplesmente traduzido por "ajudar", "auxiliar" (2 Cr 29.34). 

O piei é usado 16 vezes no sentido de "reparar", "consertar" (2 Rs 12.5 e s.). Como no 
qal, quando o objeto do verbo é o coração (dez vezes), o verbo é traduzido "endurecer" (Êx 
4.21 e s.). E usado duas vezes no sentido de "prender, fixar", como pelo uso de presos (Is 
41.7; Jr 10.4). 

O hifil freqüentemente (63 vezes) significa "segurar", "agarrar", "prender". É usado 
34 vezes em Neemias no sentido de "reparar", referindo-se à reconstrução dos muros de 
Jerusalém. Outros usos são variados: "prevalecer" (Dn 11.7), "sustentar" (Lv 25.35), 
"comportar" (2 Cr 4.5), "reter" (Jz 7.8), "constranger" (2 Rs 4.8), "animar" (2 Sm 11.25)! 
"amparar", i.e., "fortalecer a mão" (Ez 16.49), "aderir" (Ne 10.29) e "fazer reparação |ARAl'\ 
"trabalhar com todas as forças [BLH]" (Ne 5.16). 

O hitpael (usado 27 vezes) é traduzido por uma variedade de maneiras, mas 
costumeiramente assinala o reflexivo de algum uso do grau qal, ou seja, "fortalecer-se", 
"animar-se". 

hãzãq. Forte, poderoso, duro. Este adjetivo significa "forte" no sentido de "poderoso" 
incluindo o poder de resistir). De suas 57 ocorrências, 23 se referem à "forte mão", que 

na maioria das vezes indica o poder de Deus, como no Êxodo. A palavra também se refere 
à força do homem (Calebe, Js 14.11), do vento (Êx 10.19; 1 Rs 19.11) e da espada (uso 
figurativo, Is 27.1). Embora a palavra freqüentemente se refira à mão poderosa de Deus, 
não parece servir de designação substituta da divindade (como acontece com 'elyôn). 

Este adjetivo é traduzido de várias maneiras porque ocorre em muitos contextos 
distintos. Quando aplicado ao toque de uma trombeta, significa "alto" (Êx 19.16). Quando 
aplicado a uma doença (1 Rs 17.17) ou fome (1 Rs 18.2), é apropriadamente traduzido por 
"severa", "grave". Em referência à guerra a ARA e a ARC utilizam a palavra "forte" (1 Sm 
14.52), ao passo que a BLH usa o advérbio "ferozmente" e a BJ usa o adjetivo 
"encarniçada"). 

Quando a referência é ao rosto, à testa ou ao coração, hãzãq implica teimosia ina-
movível ou forte resistência (Ez 2.4; 3.7, 8, variadamente traduzida por "obstinada e dura 
de coração" (ARA), "teimosos e rebeldes" ( B L H ) , "de rosto obstinado e dura de coração" 
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637 ^rn (hzr) 

(AKC), e "nuca inflexível e coração empedernido" (BJ). Também é usado como substantivo, 
"forte" (Ez 34.16), "poderoso" (Jó 5.15). 

hezqâ. Força, forte, ser forte. Este substantivo é usado quatro vezes com o sentido de 
"força", mas traduzido como verbo em alguns contextos. 

hõzeq. Força. O substantivo, usado cinco vezes, significa "força", mas sempre no sentido 
de bravura na guerra. 

hõzqâ. Força. Usado em construções preposicionadas com sentido adverbial: 
duramente, fortemente, à força. 

C.P.W. 

637 Hín (hzr). Aceita como raiz de: 
637a -rrn (hãzir) porco, javati (e.g., Lv 11.5; Dt 14.8). 

638 K2Í1 (hãtã ' ) errar, sair do caminho, pecar, tornar-se culpado, perder, 
purificar da impureza. 

Termos Derivados 

638a tKCpn (hêt 0 pecado. 
638b tKEin (hattã') pecador. 
638c tntíCSri (hattã a ) pecado, coisa pecaminosa. 
638d tn«£pn (hãtã 'â) pecado, oferta pelo pecado. 
638e tr.KÇn (hattã ' ( ) pecado, oferta pelo pecado. 
Esta raiz aparece cerca de 580 vezes no Antigo Testamento e é, assim, a principal 

palavra para descrever o conceito de pecado. O sentido básico da palavra é o de errar um 
alvo ou um caminho. E usada duas ou três vezes em ugarítico para significar "pecado" 
(UT, 19:952, Ais WUS, 1019). 

As formas verbais ocorrem em contextos seculares com freqüência suficiente para 
oferecer um quadro básico do significado da palavra. Em Juizes 20.16 os benjamitas 
canhotos que atiravam com a funda tinham tal perícia que arremessavam pedras contra 
alvos minúsculos e não "erravam". Num contexto diferente, Provérbios 19.2 fala do homem 
precipitado que "erra em seu caminho" (BLH). Uma idéia semelhante de não encontrar o 
alvo aparece em Provérbios 8.36; o conceito de falha ou fracasso fica implícito. 

O verbo tem a conotação de violação da lei civil, i.e., a falha em viver segundo as 
expectativas, em Gênesis 40.1. Compare a nuança internacional de 2 Reis 18.14 e o tom 
acusatório da palavra "culpa", em Exôdo 5.16. Os egípcios tinham deixado de fornecer 
palha para a fabricação dos tijolos. Rompimentos sérios de relacionamentos pessoais são 
destacados pelo uso do verbo, com ênfase negativa em 1 Samuel 19.4 e 24.12, mas 
positivamente na confissão de Saul, em 26.21. Compare ainda Juizes 11.27. 

Exemplo do sentido de ter falta de alguma coisa acha-se em Jó 5.24, onde as versões 
portuguesas modernas captaram bem o sentido. Nesta passagem o verbo hãtã' significa 
"ter menos que o total". Um corolário no campo das relações interpessoais acha-se em 
Gênesis 43.9; 44.32. Judá propõe que seja considerado "culpado" caso deixe de cumprir 
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638 K3T7 (hãtã' ) 

promessa. Estendido a obrigações religiosas, a forma hãtã' min, em Levítico 4.2, 
^r.a falha ou incapacidade de observar as leis de Deus e. em Levítico 5.16, denota ação 

• e não foi suficiente, uma insuficiência no cumprimento de um dever religioso. 
Quando hãtã' é seguido por indica que houve falha em respeitar os direitos e os 

ÍS de outra pessoa, e.g., Gênesis 20.9; Juizes 11.27; 2 Crônicas 6.22, ou até mesmo 
is. e.g., Êxodo 10.16; 1 Samuel 2.25. Freqüentemente Deus é o objeto do verbo. 

Seguido de b', todavia, hãtã' denota forte oposição. Veja Gênesis 42.22; 1 Samuel 
e s.; Jó 2.10; Neemias 9.29. Em resumo, pode-se dizer que hãtã' mais V é bem 

l. ao passo que hãtã' mais b' denota idéias mais físicas. 
Nas muitas ocorrências em que o verbo ocorre no qal o objeto é Deus ou suas leis, ou 

o verbo é intransitivo. Quando age desse modo, o homem está-se desviando do alvo 
padrão que Deus tem para ele; está deixando de obervar os requisitos de uma vida 
ou ficou aquém de uma inteireza espiritual. O particípio parece designar o pecador 

Provérbios 13.22; Isaías 65.20 e em todas as ocorrências em Eclesiastes. Em Isaías 
todavia, designa a condição de ser menos que aceitável perante Deus. 
Assim, como outras palavras relacionadas ao conceito de "pecado", hãtã' presume 

padrão ou uma lei absoluta. Todavia, enquanto pesha' significa uma "revolta contra 
io" e 'ãwã significa "desviar-se de um padrão" ou "torcer o padrão", hãtã' significa 
o alvo", "ficar aquém do padrão". A palavra grega anomia, "pecado", consiste do 

to privativo com a palavra para "lei", significando assim "sem lei". O julgamento, 
ito, é implícito, pois a lei é vigente mesmo que o pecador pense que está "sem lei". 

No grau piei, o verbo tem conotação privativa, de exclusão ou perda, como em 
31.39, onde Jacó teve de "sofrer o dano" por qualquer animal que se perdesse. No 
religioso, a maioria das ocorrências do piei denota uma cerimônia de limpeza ou 

Lo durante a qual o pecado era expurgado, e.g., Êxodo 29.35; Levítico 14.29; 
19.19; Salmos 51.7[9] e todas as ocorrências em Ezequiel. Ver também o mesmo 

no grau hitpael (Nm 8.21; 19.12, 13, 20; 31.19, 20, 23; Jó 41.25(17]). Em Levítico 
2 Crônicas 29.24 esta forma verbal significa "apresentar uma oferta pelo pecado", 

grau hifil o verbo significa "fazer alguém pecar". Êxodo 23.33 adverte os israelitas 
dtirem que os cananeus os induzissem ao pecado. O pecado de Jeroboão era o 

pelo qual os maus reis do reino do Norte eram julgados (1 Rs 14.16; 15.30; etc.); 
Lias 13.26. O verbo parece ter o sentido de culpa em Deuteronômio 24.4. A 
é o pecado contra o qual as advertências são fundamentalmente dirigidas. 

. Pecado, castigo. Esse substantivo masculino é o ato de hãtã', que se constitui 
desvio do alvo, um desvio da obediência, uma falta de inteireza ou de aceitação 

Deus. Aparece 35 vezes no AT. 
- eu iarmente a palavra refere-se a uma quebra da lei civil ou das estipulações de um 

t, como em Gênesis 41.9 e Ec 10.4. 
um bom número de ocorrências (Nm 27.3; todas as ocorrências em Deuteronômio; 

10 29; SI 103.10; Is 38.17; Lm 1.8; Dn 9.16) o substantivo designa ou implica um ato 
liência a Deus. Deuteronômio 21.22 e 22.26 referem-se a um pecado de morte, 

pecado que deveria ser punido com a morte. 
Uma vez que o hebraico não possui palavra distinta para "culpa", algumas das 

para "pecado" sustentam esse conceito. Este substantivo é um dos que funcionam 
maneira. A ARC freqüentemente indica esse pensamento com o uso da expressão 
o pecado". Exemplos acham-se em Levítico 20.20; Números 9.13; Isaías 53.12 e 

23.49. A ARA acrescenta à lista Levítico 19.17. 
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638 Kt?n (hãtã') 

hét' inclui o conceito de castigo ou punição em Lamentações 3.39. 

hãttã ' . Pecador, pecaminoso. Este é outro substantivo masculino, hãttã' aparece 18 
vezes no AT. Designa um pecador contumaz que é sujeito a castigos por causa de suas 
práticas. Numa ocorrência, 1 Reis 1.21, a palavra é secular em sua orientação e refere-se 
a um provável castigo. A qualidade de pecaminosidade acha-se em Números 32.14. 

hattã 'â. Pecado, coisa pecaminosa. Este substantivo feminino é usado apenas três 
vezes. Em Êxodo 34.7 é ligado a 'ãwôn e pesha' como ações ou atitudes perdoáveis, e 
também tem sentido abstrato em Isaías 5.18. Uma forma aramaica acha-se em Esdras 
6.17, com o sentido de "oferta pelo pecado". 

hãtã 'â. Pecado, oferta pelo pecado. Outro substantivo feminino é hãtã a, que aparece 
oito vezes e normalmente tem conotação abstrata. Em todas as ocorrências, exceto em 
Salmos 32.6 (onde significa "oferta pelo pecado"), a palavra significa "pecado". Em Gênesis 
20.9; Êxodo 32.21, 30, 31; e 2 Reis 17.21 é modificada pelo adjetivo gãdôl e normalmente 
se refere à idolatria. Em Salmos 32.1 e 109.7 designa o pecado como tal. 

hattã*t. Pecado, oferta pelo pecado, hattã 'té a forma substantiva mais extensamen-
te usada no AT e ocorre quase 290 vezes. Em Gênesis 18.20 o substantivo refere-se ao 
pecado como condição. Em Gênesis 31.36; 50.17 é acompanhado por pesha', outro termo 
comum para pecado. Em Levítico e Números o substantivo aparece muitas vezes 
alternando o sentido entre pecado, a realidade da desobediência a Deus, e a oferta pelo 
pecado, o meio de remover a culpa e a penalidade do pecado perante o Senhor por meio 
do sistema sacrificial. Em tais contextos, o substantivo é intimamente associado a 
'ãshãm, que é freqüentemente traduzido por "oferta pela culpa". 

Tanto o substantivo quanto o verbo servem para dar ênfase em Deuteronômio 9.18. 
O substantivo é usado para descrever o pecado particular do povo de Israel, o bezerro de 
ouro (9.21), sendo acompanhado de peshã' no versículo 27. Em Deuteronômio 19.15 
aparece junto a 'ãwôn, que é freqüentemente traduzido por "iniqüidade". O ajuntamento 
de hattã 't a outras palavras do campo semântico de pecado é bastante freqüente nos 
escritos proféticos e sapienciais. O significado de "oferta pelo pecado" aparece com 
bastante freqüência em 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ezequias. O termo tem o sentido 
de "culpa" em 2 Crônicas 28.13; Salmos 32.5; de castigo em Lamentações 4.6 e Zacarias 
14.19; de purificação em Números 8.7; 19.9, 17. 

Na maioria dos casos hattá't denota pecado(s) contra o homem, e.g., 1 Samuel 20.1; 
Salmos 59.3, ou contra Deus, principalmente na literatura histórica e profética. 

O homem só pode lidar com o pecado por meio das ofertas sacrificiais ligadas à 
confissão e ao abandono do pecado com a conseqüente volta a Deus. Deus pode lidar com 
o pecado punindo aqueles que nele continuam (Js 24.19; 1 Rs 14.16; Ne 9.37; etc.), ou 
perdoando os pecados conforme indicado em 1 Reis 8.36; 2 Crônicas 6.25, 27; Salmos 32.5; 
Jeremias 36.3, ou ainda expurgando o pecado como em Salmos 51.2141; Isaías 6.7; 
Zacarias 13.1. 

Uma vez que no Oriente Médio antigo o pecado era entendido como violação do status 
quo na vida cultuai, política e social, cada país retendo suas ênfases particulares, os povos 
pagãos só podiam agir contra suas conseqüências por meio da prática da magia. Em 
Israel, o povo aprendera por revelação que o pecado era uma desobediência à vontade de 
Deus e uma exploração ou desconsideração dos direitos de outras pessoas. O pecado foi 
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643 (htr) 

declarado questão extremamente séria que só podia ser tratada por Deus com um ato 
criativo e gracioso de perdão misericordioso. Tal cura era eficaz, trazendo nova vida de 
alegria e produtividade. 

Para o povo de Israel havia esperança de mudança de vida, tanto para o indivíduo 
quanto para a nação, pois Deus se dispunha a desviar sua ira contra o pecado 
(principalmente idolatria, mas também pecados de natureza social) e fazer coisas 
maravilhosas por aqueles que contritamente abandonassem o pecado, confessassem suas 
faltas, fizessem restituição e se entregassem a Deus e a seu caminho de salvação. Muitos 
dos cânticos em Salmos declaram a realidade do livramento do peso da culpa e da 
penalidade do pecado. 

Bibliografia: C O G G A N , F. D., The meaning of ht' em Jó 5 .24 , Journal of the 
Manchester Egyptian Oriental Society, 17 :53 -6 . — G E L I N , Albert, Sin in the Bible, Desclee, 
1964 . — H A R T M A N , Louis F., Sin in paradise, CBQ, 2 0 : 2 6 - 4 0 . — KLDNER , F. D., Sacrifice 
in the Old Testament, London, Tyndale, 1952 . — MLLGROM, J., The function of the hattã 't 

sacrifice, Tarbiz, 40:1-8. — , Sin-offering or purification-offering, vr, 21:237-9. — 
PORUBCAN, Stefan, Sin in the Old Testament, Herder, 1963. — QUELL, G., Sin, London, 
Adam and Charles Black, 1951. — RABINOWITZ, Jacob J., The "Great Sin" in ancient 
Egyptian marriage contracts, JNES, 18:73. — RlCHARDSON, TWB, p. 207. RlNGGREN, II., 
Sacrifice in the Bible, Association, 1963. — SMITH, C.R., The Bible doctrine of sin, London, 
Epworth, 1953. — SNAITH, Norman H., Sacrifices in the Old Testament, VT, 7:308-17. — 

, The sin-offering and the guilt-offering, vr, 15:73-80. — S T A P L E S , W . E., Some 
aspects of sin in the Old Testamente, JNES, 6:65-79. — U N G E R Merrill F., The Old 
Testament revelation of the beginning of sin, BS, 114:326-33. — SlNK, J. K., Uncleanness 
and sin, v r , 17:354-61. — TDNT v. 1, p. 268-93. — THAT, v. 1, p. 541-8. 

(hattã 't). Veja o n.° 638e. 

639 Z23TÍ (hãtab ) I, cortar ou ajuntar madeira, normalmente lenha (e.g., Ez 

39.10; Dt 19.5). 

640 (htb) II. Aceita como raiz de: 

640a Hi-pn (hãtubôt ) tecido de cor escura, panos coloridos (Pv 7.16). 

r r a o ç (hãtubôt). Veja o n.° 640a. 

ncn (hittã). Veja o n.° 691b. 

641 DÇn (hãtam) reter, conter (Is 48.9). 

6 4 2 ^DÍL (hãtap) arrebatar, enlaçar (Jz 21 .21 ; S I 10.9 ) . 

643 ~l£n (htr ) Aceita como raiz de: 

643a " P h (hõtêr) ramo, raminho (Is 11.1); vara (Pv 14.3). 

rrrn (htdâ). Veja o n.° 616a. 
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644 rrn (hãyâ) 

TI (hay). Veja o n.° 644a,b. 

644 iTn (hãyâ). viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver 
prosperamente, viver para sempre. Também ser vivi ficado, restabelecer-se 
de doença, desânimo e até mesmo da morte. 

Termos Derivados 

644a r n (hay) I, vivo, vivente. 
644b V (hay) II, parentes. 
644c tn*n (hayyâ) I, ser vivente. 
644d rrn (hayyâ) II, comunidade. 
644e ITn (hãyeh) vivo, vivaz, que tem o vigor da vida 
644f tD^n (fiayyim) vida, 
644g nvn (hayyüt) Ocorre na frase 'a lmãnôt hayyüt, "viuvez da vida", i.e., 

uma mulher que foi separada de seu marido. 
644h t i rnp (mihyâ) preservação da vida 
Como verbo esta raiz aparece em três graus no hebraico. O qal denota o sentido 

básico de "viver" ou "ter vida", enquanto os graus derivados se sobrepõem no sentido de 
"dar ou restaurar a vida". 

Em todo o AT a posse da vida é um bem intrínseco. "Tudo que um homem tem dará 
pela sua vida" (Jó 2.4), e "um cão vivo é melhor que um leão morto" (Ec 9.4). "O alongar-
se da vida" está na mão direita da sabedoria (Pv 3.16). Contra tais estimativas da vida 
podem-se contrastar as profundezas do desespero de Jó quando desejou desistir de sua 
vida (Jó 3.17 e s.). 

A vida física originariamente veio de Deus (Gn 2.7). Depois da Queda, a morte entrou 
na experiência humana. O fruto da árvore da vida teria dotado o homem de imortalidade 
(Gn 3.22). Deus continua a ser a fonte da vida (SI 36.9; 139.13 e ss.) e o Senhor da vida 
e da morte (Nm 27.16; Dt 32.39; Jó 12.10). 

O AT fala da vida como a experiência da vida, não como um princípio abstrato de 
vitalidade que pode ser distinguido do corpo. Isto se deve à natureza holística da visão 
que o AT tem do homem, ou seja, sua função como corpo, mente e espírito é um todo 
unificado do qual se fala em termos bem concretos. A vida é a capacidade de exercer ao 
máximo todo o poder vital do indivíduo; a morte é o oposto. O verbo hãyâ, "viver", envolve 
a capacidade de ter vida em algum ponto da escala entre o mais pleno desfrute de todos 
os poderes do ser individual, com saúde e prosperidade em um extremo, e a descida ao 
sofrimento, à doença e à morte no outro. As vezes o salmista invoca o Senhor a que o 
salve da beira da morte (SI 30.3[4]). Ele pede que seja preservado com vida e revivido 
para que possa desfrutar da terra dos viventes. Alguns têm chegado ao extremo de afir-
mar que esta "terra dos viventes" é o céu, ao passo que outros chegam ao outro extremo 
sustentando que os israelitas não entendiam o homem como ser dotado de espírito, mas 
apenas como corpo animado. Alguns têm citado versículos como Isaías 26.14, "mortos não 
tornarão a viver" para provar que a visão israelita era de morte completa. De fato, há 
versículos que dizem que somente os vivos, não os mortos, louvam ao Senhor, mas estes 
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versículos são expressões de simples observação física. O fato é que, em contraste com 
idéias mesopotâmicas da criação, nas quais o homem fora criado para ser mortal, no AT 
ele foi criado para a vida imortal, não como espírito, mas como homem total, corpo e alma 
(Life, ZPEB, 3:927). A chegada da morte era vista como algo antinatural. 

A palavra hãyâ tem, no AT, uma amplitude de significados que inclui "prosperar", 
"sustentar a vida" ou "nutrir" (Gn 27.40; Gn 45.7; 2 Rs 18.32; 1 Sm 10.24; 2 Sm 12.3) ou 
"restaurar à saúde", "curar", "recuperar" (Js 5.8; 2 Rs 1.2; 8.10). 

Em contraste com o antigo Oriente Médio, onde as pessoas buscavam ligar-se às 
forças da vida, que eram concebidas sob o aspecto das divindades da natureza, por meio 
de récitas de mito acompanhadas de rituais mágicos apropriados, no AT a vida é decidida 
por uma relação com os padrões justos da Palavra de Deus. Moisés coloca o povo na 
posição de ter de decidir entre a vida e a morte colocando diante dele a Palavra de Deus 
(Dt 30.15-20). Israel é exortado a escolher a vida, "porque esta palavra não é para vós 
outros cousa vã, antes é a vossa vida" (Dt 32.47). Bultmann observa que Ezequiel "liberta 
a vida de todos os falsos apoios e obrigações e a relaciona inteira e totalmente à Palavra 
de Deus (Ez 3.18 e ss.; 14.13 e ss.; 18.1 e ss.; 20.1 e ss.; 33.1 e ss.)" (TDNT, v. 2, p. 845). 
Em Provérbios o homem é mais uma vez chamado a decidir pela vida abraçando a 
Sabedoria (Pv 2.19; 5.6; 6.23; 10.17; 15.24). Apegando-se a Deus, os justos têm vida (Hc 
2.4; cf. Am 5.4, 14; Jr 38.20). 

Por outro lado, há também o sentido um tanto abstrato em que alguém "vive" pelas 
palavras de Deus, "não só de pão" (Dt 8.3; SI 119.50, 93). Alguns insistem em que isto se 
refira à prosperidade como recompensa pela obediência, e não à qualidade espiritual da 
vida. como Jesus parece ter interpretado Deuteronômio 8.3. Se considerarmos, todavia, 
a unidade bíblica da natureza humana, a passagem obviamente se refere a ambos os 
conceitos. 

Embora seja difícil demonstrar qualquer conceito desenvolvido de imortalidade 
íncorpórea no AT, há bom número de passagens em que o verbo hãyâ significa "restaurar 
ã vida", o que significaria triunfar sobre a morte. Uma vez que a terminologia do AT usa 
"morte" e "vida" com grande variedade de nuanças, em algumas passagens é difícil 
determinar onde o autor quer indicar doença ou perigo de extrema gravidade ou aquilo 
que hoje chamaríamos de "morte". (O leitor deve lembrar-se de que a medicina moderna, 
3 despeito de toda a sua sofisticação tecnológica, tem dificuldades em definir a morte 
real.) Duas dessas passagens são 2 Reis 13.20, 21, onde o corpo de um homem "revive" 
ou é "restaurado à vida" ao tocar os ossos de Eliseu. A outra passagem é 1 Reis 17.17-24, 
onde Elias "restaura à vida" o corpo do filho da viúva. Ambas as passagens parecem lidar 
com ressurreição de mortos, mas seria difícil provar, exclusivamente a partir da 
terminologia, se tais pessoas foram ressuscitadas ou simplesmente revividas. Todavia, as 
~-~oas envolvidas em 2 Reis 13.20, 21 estão tratando o homem como morto, ou seja, 
cnterrando-o, ao passo que ao menino "não restava mais fôlego". Assim, em ambos os 
casos a pessoa foi recebida de volta à vida daquilo que os hebreus denominavam "morte". 

O salmo 49, apesar de usar a palavra hãyâ apenas duas vezes ( w . 9, 18 [10, 19]) é 
muito instrutivo quanto à opinião do salmista sobre a vida e a morte. Ele ensina que os 
Ímpios perecem. Não há meio de redimi-los para que continuem a viver para sempre sem 
w r a morte ( w . 7, 8 [8, 91). Apesar disso, o salmista não é totalmente negativo quanto à 
morte. Ele expressa sua fé na promessa divina de resgatá-lo do poder da sepultura (Seol), 
pois afirma: "Deus me receberá" (tomará, raptará, como Enoque e Elias, ver lãqah). Esta 
passagem deveria ser ligada a Salmos 17.15, "ao acordar me satisfarei com a tua 

455 



644 rrn ohãyâ) 

semelhança", e também a Salmos 16.11, onde "o caminho da vida" e a vitória sobre a 
morte predizem ressurreição de Jesus Cristo (At 2.24-29). Bultmann acrescenta: "Há em 
Salmos 73.23 e ss. uma expressão notavelmente simples de que o relacionamento de graça 
vai continuar, que a comunhão iniciada por Deus não pode ser destruída. Pode-se afirmar 
que aqui a crença veterotestamentária no pós-vida encontra sua formulação mais pura. 
Esta expectativa não é mágica, nem mítica, nem especulativa, nem mística. É uma certeza 
produzida no justo pelo conceito da graça pura" (TDNT, v. 2, p. 848). 

Um dos significados da palavra hayyim, "vida sem fim", foi geralmente reconhecido 
no passado como um uso bastante recente da palavra. (Ver BDB sobre Dn 12.2, p. 313). 
M. Dahood (Psalms, 1:16, 2:17 e 3:17a, AB) trouxe contribuições da literatura ugaritica 
quanto ao uso antigo da palavra. 

Embora Daniel 12.2 seja freqüentemente citado nos léxicos como o uso de hayytm 
para vida eterna, Dahood o vê usado ali como nos salmos. Ele se refere ao precedente 
ugarítico em 2 Aqht VI. 27—29 CAB, p. 91, 170) 

Pede vida eterna (hym) 
e eu ta darei, 

imortalidade (bl-mt) 
e eu ta concederei. 

Farei teus anos se igualarem aos de Baal 
e COm os deuses contarás teus meses. 

Provérbios 12.28 usa 'al-mãwet (não há morte) como paralelo de hayytm (vida). A 
expressão ugaritica bl-mt, traduzida acima por "imortalidade", é equivalente. A RSV diz 
que o hebraico é incerto, e dá uma tradução baseada num texto emendado. Entretanto, 
Ewald, Bertheau, Franz Delitzsch e Saadia, o especialista medieval em hebraico e árabe, 
afirmaram que 'al-mãwet significa "imortalidade". Suas afirmações foram confirmadas 
pela expressão ugaritica bl-mt conforme usada na citação acima. Dahood traduz este 
versículo: 

No caminho da virtude há vida eterna (hayyim), 
em andar pela sua vereda está a imortalidade ( 'al-mãwet). 

M. Pope CJBL, 85:455-66) faz objeção a essa tradução com base em que o paralelismo 
sinônimo vai contra o contexto mais amplo, que consiste numa série de pares em 
paralelismo antitético e, "portanto, morte e não imortalidade fornece a antítese 
apropriada". Mas será que existe aqui um contexto mais amplo? Não serão estes 
provérbios apenas uma lista de pensamentos independentes? Não é incomum, na verdade, 
que provérbios, mudem subitamente de uma para outra forma de paralelismo (cf . 17.21, 
22; 19.4, 5; etc.). Pope afirma que a tradução de hayytm. como vida eterna não é justificada 
pelo paralelismo entre hym e bl-mt em ugarítico, porque a resposta do herói, Aqhat, 
demonstra que ele não cria que um mortal pudesse desfrutar da imortalidade e, portanto, 
acusava a deusa Anate de mentir para ele. A implicação é de que, se o herói ugarítico não 
acreditasse que os mortais pudessem ter imortalidade, os escritores do AT com-
partilhariam tal ceticismo. A questão, todavia, não é aquilo em que os habitantes de 
Ugarite criam, mas o fato de que, usavam hym para "vida eterna", enquanto os léxicos 
hebraicos geralmente listam apenas Daniel 12.2 como uso distinto de hayyim para 
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denotar vida eterna por causa de sua alegada origem macabeana. 
Outro uso semelhante de hayyírn acha-se em Provérbios 15.24, onde a palavra 

aparece em antítese a Seol: 

O caminho da vida acima pertence aos sábios, 
porque leva para longe do Seol embaixo. 

Se esta passagem é pertinente ao nosso assunto, depende de como se interpreta Seol (q.v.) 
aqui e em outros lugares do AT. Seol freqüentemente significa apenas "a sepultura" no uso 
veterotestamentário. Se for este o sentido aqui, então hayytrn, como antítese, pode 
significar apenas "vida terrena". Se, por outro lado, Seol significa "o mundo inferior", 
então hayyim pode significar 'Vida após a morte". Este escritor defende a posição de que 
Provérbios sustenta o conceito de que "morte" (mãwet) e Seol envolvem mais do que a 
sepultura. Provérbios 2.18, 19 faz um paralelismo entre a morte e o lugar em que se 
acham as sombras (r*pã'im ) . Provérbios 9.18 faz o mesmo paralelo com Seol. Isto pelo 
menos abre a possibilidade de que Provérbios 15.24, "o caminho da vida acima", possa 
significar vida eterna no céu em contraste com Seol, onde jazem as sombras. 

Alguns estudioso do AT rejeitam esta idéia, embora estejam prontos a admitir que 
hayyim possa significar "vida sem fim'' na terra. Lembramo-nos, por outro lado, da idéia 
muitas vezes repetida no AT de que Deus vive no céu (Dt 4.36, 39; 1 Rs 8.27; Jó 22.12; SI 
20.617]; 80.14[15]; etc.), onde se acha o seu trono (SI 11.4) e que o salmista anseia por ver 
sua face (SI 17.15). Amós (9.2), profeta que os críticos aceitam amplamente como alguém 
que viveu no século viii a.C., considera tanto o céu quanto o Seol lugares aonde um 
indivíduo poderia ir. Embora Dahood possa ser extremista em sua aplicação deste sentido 
de hayyim, seus críticos também são extremistas ao rejeitar inteiramente a idéia. Por 
exemplo, em que sentido o rei recebe vida eterna na presença de Deus (SI 21.4, 6 [5, 7])? 
E em que sentido o monte Sião permanece para sempre (SI 125.1)? A resposta é 
semelhante em ambos os casos. O monte Sião terreno tem seu correspondente (cf. SI 
223.1), e a prosperidade do rei sobre a terra é somente o começo de toda a eterna bondade 
de Deus para com ele (SI 16.11). É muito interessante (SI 30.5) observar o contraste entre 
a ira do Senhor e o seu favor. Sua ira é apenas por um momento, mas seu favor é para 
a "vida eterna", não apenas para "a vida inteira" como traduz a ARA. 

hav. Vivo, vivente. Este adjetivo é usado freqüentemente como epíteto de Deus (Js 3.10; 
Os 2.1; SI 42.3; etc.), mas também em relação aos homens, aos animais e à vegetação, em 
contraste com aquilo que está morto ou seco. A forma plural descreve água doce ou 
corrente (Gn 26.19; Lv 14.5, 6; Nm 9.17; etc.). Jesus fez um jogo de palavras com este 
sentido da palavra (Jo 4.10). 

hayyâ. Ser vivente, animal. O termo é usado principalmente em relação a animais 
Selvagens, em contraste com animais domesticados. Salmos 104.25 usa esta palavra para 
descrever os seres que vivem nas águas. Ezequiel 1 emprega o termo para descrever os 
"seres viventes" de sua visão, que tinham uma natureza composta, com características 
•mm in i e animais. Mais raramente significa qualquer coisa que viva (Ez 7.13). 

hayy im . Vida, como uma idéia abstrata, significando o estado de estar vivo, em contraste 
wpm o estar morto. É a vida no que tem de melhor, é saúde, é vida sem fim. 
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mihyâ. Preservação da vida (Gn 45.5), o aparecimento de carne viva (Lv 13.10), 
alimento, subsistência (Jz 6.4; 17.10). 

Bibliografia: GREENBERG, Moshe, The Hebrew oath particle hay lhe, JBL, 76:34-9. 
— G R U E N T H A N E R , Michael J., The Old Testament and retribution in this life, CBQ, 4:101-
10. — L E H M A N , Manfred R. , Biblical oaths, ZAW, 81:74-92. — 0 * C O N N E L L , Matthew J., 
The concept of commandment in the Old Testament, TS, 21:351-403. — RLCHARDSON, TWB, 

p. 127-8. — R U S T , Eric C . , The destiny of the individual in the thought of the Old 
Testament, Review and Expositor, 58:296-311. — SAWYER , John F. A., Hebrew words for 
ressurrection of the dead, VT, 23:218-34. - TDNT, v. 2, p. 843-61. — THAT, v. 1, p. 549-56. 

E.B.S. 

r.vn (hayyüt). Veja o n.° 644g. 

:"[[ (hayytm). Veja o n.° 644f. 

V n (hil). Veja o n.° 623b. 

(hayil). Veja o n.° 624a. 

'TH (hêl). Veja o n.° 623d. 

rrVn (hêlâ). Veja o n.° 623e. 

]TI (hin). Veja o n.° 694c. 

F*TI (hayits). Veja o n.° 628a. 

]Í2TI (hitsôn). Veja o n.° 627b. 

pTT (hêq). Veja o n.° 629a. 

'&U (hish). Veja o n.° 631a. 

^n (hék). Veja o n.° 692a. 

645 r r n {hãkâ) aguardar, esperar. 

Cognato da palavra acadiana haküm, "aguardar", que ocorre num texto de Mari 
(Archives Royales de Mari, 4.22.9). Ocorre 13 vezes no piei e uma vez como um particípio 
do qal (Is 30.18). A palavra é normalmente traduzida por "esperar" ou "aguardar", à 
exceção de 2 Reis 9.3, onde a ARA usa o verbo "deter-se". 

Dos criminosos, dizem que esperam emboscados (Os 6.9). Jó fala do desespero 
daqueles que esperam ou desejam a morte (Jó 3.21). 

O livro de Daniel termina com uma bênção para os que esperam o cumprimento dais 
profecias (Dn 12.12). Habacuque 2.3 exorta os fiéis a esperarem pela visão ainda que ela 
demore. O Senhor declara: "esperai-me, pois, a miin" (Sf 3.8). As expressões "esperar no 
Senhor" em Isaías 8.17 e "esperar nele" em Isaías 64.4131 conotam uma atitude de 
expectativa intensa e esperança confiante. 

Veja também qàwâ. 
Bibliografia: T H O M S O N , J. G. S. S., Wait on the Lord, ExpT, 65:196-8. — W A G N E R , 

M., Beitràge zur Ara mais menfrage im alttestamentlichen Hebráisch", Supp VT, 16:361-2. 
— TDNT, v. 4, p. 583-5; v. 6, p. 193-202. 

E.Y. 

646 ^DH (hkl). Aceita como raiz de: 
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646a -t?-",t?pn (haklili) embotados com o vinho (?). As versões em português 
diferem muito quanto ao significado: a ARA traz "cintilantes", a BJ traz "turvos", 
a ARC e a BLH trazem "vermelhos" (provocado pelo vinho, Gn 49.12). 

646b nfT^pn (haklilút) embotamento (dos olhos em virtude da embriaguez, 
Pv 23.29). Aqui a BJ traz "turvos", e as demais, Vermelhos". 

^ ^ q n (hakltlt). Veja o n.° 646a. 
nVr^Dn (haklilút). Veja o n.° 646b. 

647 ZLDn (hãkam) ser sábio, agir sabiamente. 

Termos Derivados 

647a trrapn (hokmâ) sabedoria. 
647b tCDH (hãkãm) sábio (como adjetivo e substantivo). 
O verbo é usado 26 vezes, e a maioria dos usos é no qal, com o significado de "ser 

sábio". No grau piei o sentido é "tornar [alguém) sábio" ou "ensinar". Dentre todas as 
palavras que denotam inteligência, este verbo e seus derivados são as mais freqüentes, 
ocorrendo cerca de 312 vezes no AT hebraico. Cerca de três quintos das ocorrências se 
acham em Jó, em Provérbios e em Eclesiastes. 

lOs principais sinônimos são bin, bitiâ e fbünâ. O verbo bin é usado mais 
amplamente para conotar "entender", "discernir", "perceber", mas os substantivos são 
sinônimos próximos de hokmâ e são usados especialmente em Jó e em Provérbios. No 
versículo bem conhecido de Provérbios 4.7, "entendimento" não é um estágio superior à 
"sabedoria", mas um sinônimo poético utilizado para dar ênfase. A raiz sãkal também é 
usada amplamente para a inteligência e para a habilidade comum. É freqüentemnte 
usada para descrever a sabedoria que conduz ao sucesso — até mesmo à prosperidade. 
Esta sabedoria foi possuída por Davi (1 Sm 18.14) e caracterizará o Messias (Jr 23.5; Is 
52.13). O particípio do hifil é usado particularmente em Provérbios como outro sinônimo 
de hokmâ. Esta palavra, maskil, também é usada largamente para designar um tipo de 
salmo, túshtyâ, como sãkal, tem o sentido duplo de sabedoria e do sucesso que é o 
resultado da sabedoria. R. L. H.] 

A idéia essencial de hãkam representa um modo de pensar e uma atitude para com 
as experiências da vida, incluindo questões de interesse geral e moralidade básica. Tais 
assuntos se relacionam à prudência em negócios seculares, habilidades nas artes, 
sensibilidade moral e experiência nos caminhos do Senhor. 

O assunto "sabedoria" era discutido amplamente no antigo Oriente Médio. A 
sabedoria mesopotâmica, que se originara nos sumérios, enfatizava as experiências 
humanas, o caráter e os conselhos a respeito de questões práticas. Os problemas de morte 
e sofrimento eram discutidos. A sabedoria egípcia incluía o conceito de ma 'at ('Verdade", 
"inteligência", "justiça"), segundo o qual existia uma ordem no universo inteiro. J. A. 
Wilson caracteriza-a como retidão criada e herdada, que a tradição moldou até chegar a 
uma estabilidade bem ordenada (The culture of ancient Egypt, University of Chicago, 
1951, p. 48). Os deuses e os homens estavam sujeitos a esta ordem de conduta, que era 
ensinada pelos sacerdotes. Alguns consideram que muito da sabedoria palaciana, que 
grandes líderes comunicavam a seus alunos, foi importada da sabedoria egípcia (e.g., Pv 
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23.13 e ss. teria sido tomado por empréstimo dos ensinos de Amenemope, embora seja 
mais provável que uma fonte original reflita uma revelação de sabedoria). A literatura 
ugaritica também possui um tipo de máximas com respeito ao relacionamento pai—filho, 
que possivelmente reflete a sabedoria cananéia. Um derivado árabe posterior do verbo 
hàkam denota "impedir que alguém aja de maneira maligna". 

A sabedoria do AT, todavia, é bem diferente de outras cosmovisões antigas, embora 
a forma da literatura sapiencial seja semelhante à de outras culturas. A sabedoria do AT 
reflete o ensino de um Deus pessoal santo e justo, o qual espera que quem o conhece exiba 
o seu caráter nas questões práticas da vida. Esta perfeita combinação entre a vontade 
revelada de um Deus santo e as experiências práticas da vida humana também é distinta 
da sabedoria especulativa dos gregos. A dinâmica ética da filosofia grega concentrava-se 
no intelecto; se o indivíduo tivesse um conhecimento perfeito poderia viver uma vida 
perfeita (Platão). O conhecimento era virtude. A ênfase da sabedoria do AT era que a 
vontade humana, no campo das questões práticas, deveria ser sujeita às causas divinas. 
A sabedoria hebraica, portanto, não era teórica e especulativa. Era algo prático, baseado 
nos princípios revelados de certo e errado, e devia ser praticada na vida cotidiana. 

Nos livros históricos e proféticos, a palavra hokmâ é às vezes usada para referir-se 
à inteligência ou às habilidades normais (Êx 35.35; Dn 1.4), mas, mesmo aí, algumas 
vezes, o que se tem em vista é a sabedoria moral e divina. 

A literatura sapiencial, embora por vezes use "sabedoria" com o sentido de prudência 
ou sagacidade, concentra-se no aspecto ético e na conduta espiritual. Por Deus ter-se 
revelado a Israel, sua literatura sagrada tem o efeito de um imperativo divino; hãkam 
refere-se a uma sagacidade e perícia divinas que resultam em ações práticas. Aquele que 
ouve (Pv 8.33; 23.19; 27.11) será operoso, saberá falar, e sua vontade estará cativa à 
vontade de Deus. Ele terá vida. Isso lhe valerá a aprovação divina. 

hokmâ. Sabedoria. Os usos de hokmâ cobrem toda a gama da experiência humana. A 
sabedoria é vista na habilidade para o serviço técnico de confeccionar as roupas do sumo 
sacerdote (Êx 28.3), na perícia em metalurgia e ourivesaria (Êx 31.3, 6), bem como na 
execução de táticas militares (Is 10.13). A sabedoria é um requisito para os governantes 
e chefes de estado na administração da nação (Dt 34.9; 2 Sm 14.20), incluindo tanto 
pagãos quanto israelitas (Ez 28.4, 5). O Messias demonstrará sabedoria e discernimento 
em seu papel de líder de seu povo (Is 11.2). 

A sabedoria manifesta-se em sagacidade. A mulher de Tecoa evitou um morticínio 
em sua cidade com sua petição inteligente em favor dela (2 Sm 20.22). A pessoa sagaz, 
todavia, não deve gabar-se do dom que recebeu (Jr 9.22). A avestruz demonstra sua falta 
de inteligência ao agir de maneira tola e egoísta (Jó 39.17). O dom da sagacidade pode ser 
usado de maneira ímpia para negar a onisciência de Deus (Is 47.10). 

A prudência, aspecto da sabedoria, é expressa por aqueles que falam com sabedoria 
(SI 37.30; Pv 10.31) e pelos que usam sabiamente o tempo (SI 90.12). Esse tipo de 
sabedoria nas questões práticas da vida é derivado da revelação de Deus (Is 33.6). 

A fonte de toda a sabedoria é um Deus pessoal santo, justo e reto. Sua sabedoria é 
expressa contra o pano de fundo de sua onipotência e onisciência. Por sua sabedoria Deus 
numerou as nuvens (Jó 38.37), fundou a terra (Pv 3.19) e fez o mundo (Jr 10.12). A 
sabedoria, por ser encontrada em Deus, é considerada um atributo divino (Jó 12.13). Ele, 
somente, conhece a sabedoria em seu sentido mais verdadeiro (Jó 28.20, 23). A sabedoria 
de Deus não se acha na especulação humana. Ele e somente ele pode providenciar esta 
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sabedoria para orientar o homem de modo que este possa viver a melhor vida moral e 
ética possível (Pv 2.6; Jó 11.6). 

De maneira típica da literatura proverbial, a Bíblia personifica a sabedoria divina, 
mas fica aquém de dar-lhe existência independente. Esta sabedoria foi estabelecida antes 
de todas as coisas (Pv 8.22-31). Ela construiu uma casa e preparou um banquete para 
quem se dispuser a escutá-la (Pv 9.1 e ss.). Ela chega a ensinar nos logradouros públicos 
(Pv 1.20; 8.1, 6,11, 12). Por meio de sua instrução seus alunos recebem um espírito divino 
(Pv 1.23), os ingênuos tornam-se sábios, líderes políticos tornam-se sábios e os que 
recebem de sua riqueza são coroados com honra e bens (Pv 8.1-21). 

Esta personificação da sabedoria é peculiar. Embora houvesse no antigo Oriente 
Médio deuses e deusas considerados possuidores do dom da sabedoria, é improvável que 
qualquer deles tenha existido com o nome de "Sabedoria". A figura da sabedoria no AT 
jamais veio a ser considerada uma divindade independente do Senhor, embora expressões 
que aparentemente sugiram isso achem-se em Provérbios 8. Tais expressões 
freqüentemente foram consideradas prefigurações de Cristo. A sabedoria atingiu certo 
grau de personificação, com características que não eram, de modo algum, abstratas. A 
sabedoria não deveria ser considerada Deus, mas pertencente a Deus; é um de seus 
atributos. A sabedoria tem uma existência pessoal na palavra viva do NT. mas não é, em 
si mesma, o Logos ( D E L I T Z S C H , Proverbs, p. 183). O fato de a sabedoria ser personificada 
como mulher em Provérbios 1—9 deve-se parcialmente ao gênero feminino do substantivo. 
Nessa divisão do livro a Dama Sabedoria é contrastada com a Mulher Loucura, que é a 
personificação do pecado. Observe-se o estudado contraste entre Provérbios 9.4-6 e 9.16-
18. Tal personificação da sabedoria não é encontrada fora desses capítulos. 

Para o homem, a sabedoria não significa apenas ser humanamente sábio, mas 
também temer ao Senhor, pois este é o princípio de toda a sabedoria (Jó 28.28). Para o 
homem, a verdadeira sabedoria envolve conhecer o Santo. Assim, os homens devem ouvir 
a sabedoria de Deus com ouvidos atentos (Pv 2.2). Na verdade, a felicidade interior só 
acontece quando o homem alcança esta sabedoria (Pv 3.13) por meio de uma busca 
intensa (Pv 2.4), que é, de fato, a busca pelo próprio Deus (Pv 2.5). Os céticos jamais 
encontrarão esta sabedoria e jamais conhecerão o pleno significado da vida (Pv 14.6 e s.). 
No grande poema de Jó 28, a sabedoria (neste sentido bíblico especial) é praticamente 
definida como confiança em Deus e afastamento do pecado. (Cf . a ênfase em hokmâ como 
referência à sabedoria moral em contraste com a insensatez pecaminosa, em HARRIS, R. 
L . . Proverbs, WBC, p. 553-4.) 

hãkãm. Sábio; astuto. Reflete os usos de hokmâ ao descrever o homem sábio. Ele é 
perito em vários tipos de trabalhos técnicos, e.g., como artesão (do tabernáculo e da 
mobília do templo, Êx 35.10) e como ourives (Jr 10.9). O homem sábio sabe administrar 
as questões de estado (1 Rs 5.21) e é também astuto, e.g., a mulher de Tecoa, que soube 
lidar com uma questão delicada diante de Davi (2 Sm 14.2). O plural da palavra indica 
os eruditos e estudiosos, astrólogos e magos de muitas nações: Egito (Gn 41.8), Babilônia 
Us 44.28), Pérsia (Et 6.13). A prudência também descreve a atitude dos sábios em relação 
aos reis (Pv 16.14), a sua prudência em se conformar à palavra de Deus (Dt 4.6); a 
msensatez descreve a falta de sabedoria de quem dá de ombros com a vontade de Deus 
(Os 1 3 . 1 3 ) . 

Os sábios constituíam uma terceira classe ou ofício em Israel, usando a sabedoria em 
onia com o desempenho dos outros dois ofícios (Jr 18.18). Assim, o sábio dava 
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conselhos práticos baseados na revelação divina e também em suas próprias experiências 
e observações. 

Bibliografia: ALBRIGHT , W. F., Some Canaanite-Phoenician sources of Hebrew 
wisdom, In: Wisdom in Israel and in the Ancient Near East, ed. M. Noth e D. Winton 
Thomas, Brill, 1960. — B L A N K , S. H . , Wisdom, 1DB, p. 8 5 2 - 6 1 . — C R E N S H A W , J . L., 
Method in determining wisdom influence upon "historical" literature, JBL, 8 8 : 1 2 9 - 4 2 . — 

GORDIS , Robert. The social background of wisdom literature, HUCA, 18 :77 -118 . — HARRIS , 

R. L., Proverbs na WBE. — HüBBARD, D. A., The wisdom movement and IsraePs covenant 
faith, Tyndale Bulletin, 17:3-33. — IRWIN, William, Where shall wisdom be found?, JBL, 
8 0 : 1 3 3 - 4 2 . — K N O X , Wilfred, The divine wisdom, JTS, 38 :230 -7 . — KRAMER, Samuel N . , 

Sumerian wisdom literature: a preliminary survey, BASOR, 122 :28 -31 . — M A L F R O Y , Jean, 
Sagesse et loi dan les Deuteronome études", VT, 15 :49 -65 . — M A R C U S , R., The Biblical 
hypostases of wisdom, HUCA, 2 3 : 1 5 7 - 7 1 . — M O N T G O M E R Y , J. W., Wisdom as gift. Interp, 
16 :43 -57 . — M U R P H Y , Roland E., Assumptions and problems in Old Testament wisdom 
research, CBQ, 2 9 : 4 0 7 - 1 2 . — PFEIFFER, Robert II., Wisdom and vision in the O.T., ZAW, 
11 :93 -101 . — PRIEST, John F., Where is wisdom to be placed?, Journal of Bible and 
Religion, 31 :276 -82 . — REINES , C. W., Koheleth on wisdom and wealth, JSS, 5 :80 -4 . — 

RLCHARDSON, TWB, p. 282 . — SCOTT, R. B. Y., The way of wisdom, Macmillan, 1971. — 

T A L M O N , S., "Wisdom" in the book of Esther, VT, 13 :419 -55 . — V A N I.MSCHOOT, P., Sagesse 
et esprit dans PA.T., RB, 47 :23 -49 . — W H Y B R A Y , R. N., Wisdom in Proverbs, London, SCM, 

1965 . — TDNT, v. 7 , p. 476 -514 . — TH AT v. 1, p. 557 -66 . 

L.G. 

bn (hõl). Veja o n.° 623a e 661a. 
bn (hêl). Veja o n.° 623d. 

648 t õ n (hãlã*) I, estar doente, adoentado; sofrer. 

Termo Derivado 

648a C^TOFI (tahãlu 7m) doenças. A palavra ocorre cinco vezes, sempre 
no plural. 

Derivado de hãlâ, hãlã' é cognato do acadiano halu, "doença", "dor". O verbo ocorre 
uma vez no qal (2 Cr 16.12) e uma vez no hifil (Is 53.10). 

Em 2 Crônicas 16.12 somos informados de que Asa foi acometido de uma doença 
grave nos pés, talvez gota ou gangrena ( NEB ) . Embora os médicos e o tratamento médico 
não sejam condenados per se (cf Is 38.21; Jr 8.22), Asa foi acusado de ter consultado 
médicos, e não ao Senhor. Além do mais, não sabemos que rituais proibidos esses 
"médicos" (rõpa 'im) possam ter praticado. 

Em Isaías 53.10, agradou ao Senhor "fazê-lo enfermar" (ARA, ARC; BLH, "sofrer"), que 
é uma tradução bem literal. A idéia do versículo é a de que aprouve a Deus fazer com que 
seu servo sofresse. A BJ traduz "Iahweh quis feri-lo, submetê-lo à enfermidade". 

tahãlu'im. Doenças. Jeorão morreu de uma "enfermidade incurável", que pode ter sido 
uma espécie de disenteria que resultou num prolapso do reto. De acordo com 2 Crônicas 
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19 Jeorão morreu "com terríveis agonias" (ARA; BLH, "dores terríveis"). 
Jeremias 14.18 fala das "doenças da fome", que as versões parafraseiam "os 

debilitados pela fome". A desnutrição profunda pode causar numerosas doenças. 
O salmista louva ao Senhor que perdoa todas as suas iniqüidades e sara todas as 

suas enfermidades (SI 103.3). Aqui, como em Isaías 53, pecado e doença estão 
intimamente relacionados. Pecado e doença estão relacionados a culpa e castigo. Além 
disso, ambos são condições inescapáveis às quais apenas Deus pode dar alívio. Em Isaías 
53 ambas acham sua solução definitiva na morte vicária do Servo do Senhor. 

Bibliografia: H A R R I S O N , R. K . , Disease, In: IDB v. 1, p. 847-51. 
E.Y. 

649 sbn (hl 1II. Aceita como raiz de: 
649a H ^ r i (hei'â) ferrugem (Ez 24.6, 12). 

650 n^n (hlb) I. Aceita como raiz de: 
650a Zbn (hálãb) leite, iogurte, queijo. 

Cognato acadiano hilpu, do ugarítico hlb (UT, 19:862) e do árabe halab. A palavra 
ocorre 44 vezes no TM. 

O leite humano é mencionado em Isaías 28.9; a criança costumava ser desmamada 
por volta dos três anos de idade (cf 2 Mac 7.27). 

O tflêh hãlãb (lit., "cordeiro de leite"; "cordeiro de mama", ARC) que foi oferecido por 
Samuel (1 Sm 7.9) era um "cordeiro que ainda mamava" (ARA). 

Os israelitas utilizavam leite de vaca, de cabra e de ovelha (Dt 32.14; Pv 27.27). Por 
causa do clima quente, os povos do antigo Oriente Médio geralmente usavam, em lugar 
de leite e manteiga, iogurte e coalhada. 

Quando Sísera chegou à tenda de Jael, ela ofereceu-lhe um odre de leite. O leite 
fresco sacudido e armazenado em odres de couro ficaria coalhado pelas bactérias deixadas 
na superfície interna do odre e seria servido como coalhada (Jz 4.19; 5.25) ou hem 'â, que 
não significa "manteiga". Chamado de leben pelos árabes, ainda hoje é servido aos 
hóspedes pelos beduínos. Cf Gênesis 18.8. 

Quando espremido e torcido fortemente dentro de um pano, esse leite azedo produzia 
uma espécie de queijo (Pv 30.33). Cf. Isaías 7.22. Davi levou comida para seus irmãos e 
dez queijos, literalmente "cortes de leite", para seu comandante (1 Sm 17.18). 

Aos israelitas foi proibido "cozer", i.e., ferver o cabrito no leite da própria mãe (Êx 
23.19; 34.26; Dt 14.21). Uma vez que um texto ugarítico (UT, 16:52:14) especifica "eles 
cozinham o cabrito no leite", a injunção bíblica pode ter sido dirigida contra um rito de 
fertilidade cananeu. A interpretação judaica posterior afirmava que tais preceitos 
proibiam comer carne e derivados de leite na mesma refeição. 

O leite é usado em várias expressões simbólicas ou metafóricas. O Senhor prometeu 
levar os israelitas a uma terra que manava leite e mel (Êx 3.8, 17, etc.). A imagem é a de 
uma terra fértil, com pastos e flores, que representaria um contraste agudo com o 
desolado deserto do Sinai. Alguns israelitas protestaram contra Moisés por não os ter 
conduzido a uma terra assim, tendo-os tirado, antes, de uma terra com tais caracte-
rísticas, o Egito (Nm 16.13). 
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O leite é usado em outras expressões que falam de prosperidade e fertilidade Dt 
32.14; J1 3.18 [4.18]). 

O processo de desenvolvimento do embrião é comparado em Jó 10.10 à coagulação 
do leite. (Cf . SI 139.13-16; Ec 11.5; Sab 7.1, 2; 2 Mac 7.22, 23). 

Sião, em sua futura glória, sorverá o "leite das nações" e se alimentará "ao peito dos 
reis" (Is 60.16, ARA). 

Na descrição que Jó faz do homem próspero (Jó 21.24), a maioria dos estudiosos 
prefere seguir as versões, lendo heleb (gordura) em lugar de hãlãb ("leite", ARC, ARA). A 
palavra difícil é 'ãtin (ARA, ARC, "baldes"), que ocorre apenas aqui. A LXX a traduz por 
egkata, "entranhas", e a Vulgata, por víscera. Alguns conjecturaram que a palavra 
representa o aramaico 'ãtam, "flanco", e por isso propuseram a tradução "coxas". A BJ 
traduz "seus flancos bem roliços"; a BLH parafraseia fortemente, "com saúde e cheio de 
força". A NTV traz "seu corpo bem nutrido". 

Veja também liem 'â, hêmâ, mahâmã ot, hèleb. 
Bibliografia: FLSHER, Loren R., ed., Ras S/iamra Par alieis, v. 1, Pontificai Biblical 

Institute, 1972, p. 29-32, 182. — G A S T E R , Theodor H., Customs and folkways of Jewish 
life, Sloane, 1955, p. 211-4. — K O S M A L A , H., The so-called ritual decalogue, Annual of the 
Swedish Theological Institute, 1:50-7, 60-1. 

ANEP apresenta gravuras relativas ao leite e à ordenha (figs. 76, 97, 99, 100 e 600). 
E.Y. 

651 Z^n (hlb) II. Aceita como raiz de: 
651a tH1br. (hèleb) gordura, banha. 

Cognato do púnico hlb, do siríaco helba, do ugarítico hlb e do árabe hilbun, "gordura 
da barriga". Ocorre 90 vezes, referindo-se costumeiramente à gordura de animais 
sacrificados, especialmente em Levítico, onde aparece 45 vezes. Deve ser distinguida de 
hãlãb, "leite", cujo cognato ugarítico é hlb e o árabe é halab. 

A ARA geralmente traduz fièleb por "gordura". Exceções acham-se em Salmos 63.516], 
onde é traduzida por "banha" (ARC, "tutano"), em Salmos 119.70, "sebo", e em Números 
18.12, 29, 30, 32, onde a metáfora é explicitada e a ARA traduz por "melhor". O mesmo 
ocorre em Salmos 81.16[17], onde o adjetivo "mais fino" é usado. 

A gordura dos sacrifícios animais, especificamente a gordura que cercava os rins e 
os intestinos, era queimada pelos sacerdotes (Lv 3.3, 4, 10, 14-16). Em alguns casos a 
gordura da cauda dos carneiros, que chegava a pesar 5 kg, era oferecida (Lv3.9; Êx 29.22). 

A gordura era queimada nas seguintes ofertas: 1) no holocausto ou oferta queimada 
(Lv 1.8, 12, onde a palavra peder é utilizada e traduzida por "redenho" na ARA e na ARC); 
2) na oferta pacífica ou sacrifício de comunhão (Lv 3.9 e ss.; 7.15 e ss.); 3) na oferta pelo 
pecado (Lv 4.8-10); e 4) na oferta pela culpa (Lv 7.3, 4). 

Tal como o sangue, a gordura não devia ser comida (Lv 3.17; 7.23, 25). Se esta 
proibição se aplicava a toda e qualquer gordura animal ou apenas às porções especificadas 
é ainda uma questão de debate. A gordura do animal que morrera de causas naturais ou 
tivesse sido morto por outros animais poderia ser utilizada como banha (Lv 7.24). 

Várias teorias têm sido propostas para explicar por que a gordura era sacrificada com 
o sangue. Há, é claro, a razão funcional de que a gordura queima bem e produz pouco 
cheiro, e seria assim uma boa porção representativa das ofertas pacíficas, que eram 
oferecidas em grande número nos festivais religiosos e que depois eram comidas pelos 
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sacerdotes e pelos ofertantes. Alguns vêem na gordura o centro da vida, o centro da força 
ou até mesmo a comida dos deuses (cf. Ez 44.7). Em contraste com os deuses pagãos, que 
dependiam de sacrifícios para seu sustento (cf A Epopéia de Gilgamesh, 11.159-61), Iavé 
declara: "comerei eu a carne de touros ou beberei o sangue de bodes?" (SI 50.13). 

O sacrifício feito por Abel das primícias de seu rebanho e da gordura deste (Gn 4.4) 
indica seu desejo de oferecer o melhor a Deus. A oferta da gordura, que era a parte mais 
saborosa, simbolizava o desejo do ofertante de oferecer o melhor para Deus. Tais ofertas, 
portanto, eram recebidas de bom grado por Deus (Is 43.24), mas o oferecimento mecânico 
até mesmo da gordura não era um substituto aceitável da obediência (1 Sm 15.22). 

Um bom número de passagens descreve o homem egoísta e rebelde que revela sua 
glutonaria em sua figura obesa. Em Jó 15.27 o ímpio esconde sua face na gordura. Em 
Salmos 17.10 os ímpios se encerram na sua gordura (ARC; ARA, "cerram o coração"). 
Provavelmente é melhor entender "fecham suas entranhas" (ou, como no cognato árabe, 
"barriga"), consideradas a sede das emoções. Os olhos dos ímpios "saltam-lhes da gordura" 
(ARA) ou "estão inchados de gordura" (ARC) (SI 73.7). O coração dos ímpios é insensível 
como sebo (SI 119.70, ARA). Quando Jesurum, i.e., Israel, "engordou-se", "engrossou-se", 
abandonou a Deus (Dt 32.15; cf Jr 5.28). Com respeito a Jó 21.24 veja hãlãb. 

hêleb é usado idiomaticamente para o melhor da terra (Gn 45.18). Em Ezequiel 34.3, 
a BLH e a BJ seguem a LXX e a Vulgata, lendo hãlãb, 'leite", em lugar de hêleb. 

Bibliografia: H E L L E R , J., Die Symbolik des Fettes im AT, VT, 20:106-8. 
Veja ainda bãrã', bãrl', dãshén, mishman, mashmanim, peder. shãman, shãmên. 

E.Y. 

652 N ^ N (helb'nâ) gálbano (ARA, ARC e BJ; BLH, "resina medicinal"). 

653 "tn (hld) Aceita como raiz de: 
653a t lb l j (heled) duração da vida; vida; o mundo. 

Zofar admoesta Jó a que faça o bem e afaste o mal de sua tenda para que sua "vida 
seja clara como o meio dia" (Jó 11.17). O salmista lamenta o fato de sua vida ser tão 
efêmera: "deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos; à tua presença o prazo 
da minha vida é nada" (SI 39.5161). Salmos 89.47[481 emite uma nota semelhante: 
"lembra-te de como é breve [que duração temi a minha existência". 

O outro sentido de heled é relacionado ao anterior. O termo "mundo" não é usado 
para designar apenas a terra, mas toda cena da vida e da ação que ocorre na terra. 
Salmos 49.1 usa a palavra claramente com esse sentido: "povos todos, escutai isto; dai 
ouvidos, moradores da terra". A tradução de Salmos 17.14 é mais difícil, mas a maioria 
dos comentaristas concorda que ali heled também significa "mundo". O sentido pode ser 
"pela tua mão, ó Senhor, elimina-os do mundo" ou "salva-me (v. 13) com a tua mão, ó 
S E N H O R , dos homens do mundo" ( ARC ) . 

E.B.S. 

654 "IvTI (hld). Aceita como raiz de: 
654a l^il (hõled) doninha. (ARA, ARC); toupeira (BJ, BLH); Lv 11.29. 
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655 H7n (hãlâ) /, adoecer, ficar doente, fraco, enfermo, entristecido. 

Termos Derivados 

655a f ^ n (hfili) doença, enfermidade. 
655b tn^nç (mahãleh) doença, enfermidade. 

655c n^Ijü (mahãlâ) doença. 

655d W T T J Ç (mahãlüy) doença. 

O sentido básico desta raiz é "estar (ficar) doente" ou "desfalecer". O verbo é usado 
59 vezes. Devido à natureza do verbo, há pouca ou nenhuma diferença em traduzir-se 
"estar" ou "ficar" doente. 

Em muitos contextos (e.g. Gn 48.1; Ez 34.16) não se precisa fazer distinção entre 
estar "doente" ou estar "fraco" (este último estado sendo derivado do primeiro). Em Juizes 
16.7, 17, todavia, não há doença em questão, porque "estar fraco" (em contraste com kõah, 
"força") é aqui definido explicitamente como ser "como outro homem qualquer". Os outros 
usos deste verbo podem ser entendidos sempre como contendo a implicação de algum tipo 
de doença, mas isto muitas vezes não é necessário. Assim, em Isaías 57.10, a palavra é 
aplicada ao que provavelmente é o resultado de uma longa jornada (ARC, "adoeces"; ARA, 
"des faleces"). 

O "estar doente" inclui as condições [produzidas por ferimentos físicos, acidentais ou 
provocados por outros: por espancamento (Pv 23.35; ARA, "me doeu"), por ferimentos de 
guerra (2 Rs 8.29), em decorrência de uma queda (2 Rs 1.2). É usado num sentido geral 
(como em português) para doenças quaisquer, independentemente de causas, que às vezes 
provocam a morte: Jacó (Gn 48.1), Ezequias (2 Rs 20.1). E usado mais especificamente em 
relação a uma enfermidade em particular, como no caso dos pés de Asa (1 Rs 15.23). É 
usado ainda com relação a animais impróprios para sacrifício (Ml 1.8, 13). 

O verbo também é usado no sentido de estar "doente do coração" ou da "mente", como 
a jovem amante de Cantares estava "doente de amor" (Ct 2.5; 5.8). Saul reclamou que 
ninguém estava "doente", i.e., "triste" por sua causa (1 Sm 22.8). 

A forma não-física da doença é mais evidente nos usos do grau nifal. Amós fala das 
pessoas que "andam à vontade em Sião", mas não se afligem (i.e., não adoecem) "com a 
ruína de José" (Am 6.1, 6), e Isaías fala de um "dia de adoecer" (traduzido por "dia da 
tribulação", ARA, Is 17.11). Além disso, o nifal também é usado em relação às ovelhas 
"doentes" (Ez 34.4) e sobre pessoas que se "cansaram" (Jr 12.13). Nesta última referência, 
Jeremias usa a palavra para descrever o esforço de plantar trigo (que resulta numa 
colheita de espinhos). O particípio do nifal também é usado com o sentido de "grave", 
"severo" quando se refere a golpes recebidos e a ferimentos daí resultantes (Jr 10.19). 

O hifil, "tornar doente", "fazer adoecer", é usado quatro vezes em contextos diversos. 
Miquéias 6.13, que literalmente é traduzido por "eu tornei doente o golpe que recebeste", 
deveria provavelmente ser entendido assim: "eu te feri com um golpe que te enfraqueceu", 
ou seja, com um golpe severo. A BJ e a ARA preferem ler com as versões o verbo "começar" 
(hãlal). O hifil é usado para denotar os sentimentos ("a esperança que se adia faz adoecer 
o coração", Pv 13.12), e também a doença que decorre do uso do vinho (Os 7.5). 

Isaías 53.10 ( A R C ) diz: "todavia, ao S E N H O R agradou moê-lo, fazendo-o enfermar", i.e., 
"ele o fez ficar doente" do sentido de angústia mental. Poderia descrever sofrimento físico 
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também, i.e., ele o feriu. Isto seria paralelo ao passivo correspondente (hofal) que é usado 
três vezes, sempre no sentido de "estou ferido" (da batalha) (1 Rs 22.34; 2 Cr 18.33, 
Acabe; 2 Cr 35.23, Josias). 

O hitpael é usado apenas três vezes — todas referentes a Amnom, com o sentido de 
"se fazer adoecer". Ele causou sua própria doença com seus desejos incontrolados por sua 
meia-irmà (2 Sm 13.2), e depois assumiu a aparência de doente ( w . 5 e 6). 

O piei é causativo em Deuteronômio 29.22 (a ARA usa o verbo afligir para evitar o 
acusativo cognato). A única outra ocorrência do piei é um infinitivo traduzido por "aflição" 
(ARA, SI 77.10111]). Quanto a outras formas do piei, veja hãlâ n. O pual é usado uma vez: 
"também tu estás enfraquecido?" (Is 14.10). 

hõli. Doençcu, enfermidade. Este substantivo segue o verbo ao denotar "doença", como 
resultado, quer de causas físicas (a queda de Acazias, 2 Rs 1.2), quer patológicas (a 
enfermidade dos pés de Asa, 2 Cr 16.12; das entranhas de Jeorão, 2 Cr 21.15). Pode ser 
aplicada figurativamente a uma nação (Os 5.13). É usada para descrever determinada 
situação como calamidade (Ec 6.2, ARA "aflição"). 

A BLH traduz o plural de hõli por "sofrimentos" em Isaías 53.4, embora a tradução 
"enfermidades" seja mais adequada, quer físicas, quer espirituais. O paralelo é mak 'òb, 
que significa "dor". Jeremias (caps. 6—7) usa o termo para descrever a depravação 
espiritual de Jerusalém. Em Jeremias 10.19 a palavra "enfermidade" também é usada 
(ARC), mas o uso no contexto é semelhante a Ec 6.2 (acima) e talvez deva ser traduzido 
por "calamidade" ou "aflição". 

mahãleh. Doença, enfermidade. Esta palavra é usada duas vezes (2 Cr 21.5; Pv 18.14). 

mahãlüy. Doença ou ferida. Usada apenas em 2 Crônicas 24.25 sobre a condição de 
Joás em virtude de seu conflito com os siros. C.P.W. 

656 *TÒn (hãlâ) II, rogar, solicitar, pedir, suplicar, apelar. 

Termo Derivado 

656a (mahãlat) Maalate (ARC; ARA, "citara"). 
Este verbo é usado 16 vezes, sempre no grau piei com o advérbio p'nê, "perante", "diante 

de". Quando assim acompanhado tem sempre o sentido de "solicitar", "buscar o favor". 
Treze das 16 ocorrências referem-se a buscar o favor do Senhor. Normalmente isto 

envolve uma oração por misericórdia ou socorro diante de algum perigo ou ameaça. O 
perigo pode ser a própria mão de Deus (Êx 32.11, em decorrência do bezerro de ouro) ou 
a de inimigos (2 Rs 13.4, os sírios contra Jeoacaz). 

Quando aplicado a outros, Zofar afirma a Jó que, se este seguisse o caminho do bem, 
"muitos procurarão obter o teu favor" (Jó 11.19). Em Provérbios 19.6, vemos que "muitos 
adulam" o generoso (ARC, "muitos suplicam a face do príncipe"). Segundo Salmos 
45.12113], "os mais ricos do povo" pedirão favores à filha do Rei, que é identificado em 
Hebreus 1.8, 9 como o Filho de Deus. 

Alguns chamam atenção para o uso invariável de penê e insistem em que se trata de 
expressão idiomática que indica um tipo de carícia feita no rosto de outra pessoa, tor-
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657 M^n (hlh) 

nando-a, assim, propícia ao pedido do suplicante, mas isto parece ser uma etimologização 
extrema. A origem da expressão pode não ser ciara. O sentido, todavia, conforme 
determinado pelo uso, é claro. Outras palavras para "rogar" são hãnan e pálal (q.v.). 

C.P.W. 

mahãlat. Maalate; citara(?) Este termo técnico musical de significado incerto encontra-
se nos títulos hebraicos dos salmos 53 e 88 [53.1 e 88.11. A maioria das versões 
simplesmente translitera o termo. A N A S B sugere uma conexão com hãlà I, "ser doente, 
fraco", e daí sugere uma melodia triste. Outros a relacionam ao termo mehõlâ, uma dança 
de roda. Em Salmos 88. onde é acompanhada da palavra fannôt, a NIV sugere o título de 
uma melodia, "O Sofrimento da Aflição". A BLH opta por "instrumentos de cordas e para 
dois coros", modificando o texto hebraico; a RJ trata como dois substantivos, "Para a 
doença. Para a aflição". Quanto a outros termos semelhantes veja selâ. 

H.W. 

657 n^n (hlh). Aceita como raiz de: 
657a "'pn (hãli) adorno (Pv 25.12; Ct 7.2). 
657b rrbn (helyâ) jóia cara (ARA), gargantilha (ARC), colar (BJ) (Os 

2.1312.15]). 

r^n (hallà). Veja o n.° 660b. 
ybn (hallôn). Veja o n.° 660c. 
zrbr (hâlôm). Veja o n.° 663a. 
-jfTl (hãlôp). Veja o n.° 666b. 
nçn^n (hãlüshâ). Veja o n.° 671b. 
nbrhr, (halhãlà). Veja o n.8 623f. 

658 sbn (hãlat) tomar, captar (uma palavra). Usado apenas em 1 Reis 20.33. 

"bn (hõli). Veja o n.° 655a. 
^ D (hãlt). Veja o n.° 657a. 
rrbr (helyâ). Veja o n.° 657b. 

(hãlil). Veja o n.° 660d. 
n^^rT (hãlilâ). Veja o n.° 661c. 

(hãlipâ). Veja o n.° 666c. 
HK^H (hãlltsâ). Veja os n." 667a, 668a. 

659 (hlh). Aceita como raiz de: 
659a trçbn (fiélkâ) infeliz, desafortunado, pobre (ARC). 

A palavra é utilizada apenas como substantivo e apenas num contexto, o de Salmos 
10.8-14. O salmo trata da traição dos ímpios, que ficam à espreita para destruir suas 
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660 y?n (hãlal ) 

vítimas desafortunadas. O ímpio acha que Deus não dará atenção a isso. mas ele vê sim 
( w . 11-14). Os infelizes são exortados a se dedicar ao Senhor, que é o ajudador dos órfãos. 
A raiz parece ser usada três vezes, embora alguns sugiram que o uso no versículo 10 
tenha outro sentido ("patife", cf. HOLLADAY, A concise Hebrew and Aramaic lexicon, p. 
105). E verdade que a grafia no versículo 10 é ligeiramente diferente, mas a raiz é sem 
dúvida alguma a mesma. É possível que no versículo 10 a palavra seja o denominado 
"plural abstrato". O versículo pode ser assim traduzido: "ele [o ímpiol esmagal-ol; ele 
afunda e cai desamparado por causa da sua força". 

E.B.S. 

660 bbn (hãlal ) J, ferir (fatalmente), perfurar, traspassar. Sobrevive no árabe 
halla, "traspassar". Incluindo-se os derivados, ocorre 96 vezes. 

Termos Derivados 

660a Vpn (hãlãl) morto, fatalmente ferido. 

660b rf?n (hallâ) bolo furado. 

660c ]14Pn (hallòn) janela (vista como um furo ou buraco na parede). 
660d ' r bn {hãlíl) flauta. 

660e bbn {hãlal) tocar flauta. Verbo denominativo. 
660f n^nc (mehil lâ ) buraco. Ocorre somente em Isaías 2.19 (como paralelo de 

caverna nas rochas). 

O verbo em si é usado apenas oito vezes e principalmente em poesia. Geralmente 
implica um ferimento fatal em pessoas, como também acontece com o adjetivo hãlãl. 
Duas vezes refere-se à serpente em fuga, como paralelo da ação do Senhor de ferir Raabe 
até a morte (Is 51.9; Jó 26.13; embora nesta última passagem a ARC leia hãlãl com o 
sentido de "criar", "formar"). 

Na passagem messiânica de Isaías 53.5, "traspassado" (ARA; IBB, ARC, "ferido") é 
conseqüência de ser ferido por Deus (v. 4). A forma poel usada (m'hòlãl ) é semelhante à 
de Isaías 51.9; cf. "traspassados à espada" (pual, Ez 32.26). A citação em João 19.37 ("eles 
verão aquele a quem traspassaram") é de Zacarias 12.10, mas este versículo usa outro 
verbo (dãqar, "traspassar fatalmente" [geralmente em retribuiçãol). Em Jeremias 51.4 
e em Lamentações 4.9, dãqar é usado como sinônimo de hãlal. 

Não é necessário interpretar Salmos 77.11 como "minha enfermidade" (hãlõti; TB, 
ARC, IBB; ARA, "minha aflição") em vez de "minha ferida" (halõti), uma idéia já expressa 
em Salmos 109.22 (a ARA traz "ferido", mas o contexto é de morte). Provérbios 26.10 deve 
ser lido "como um flecheiro que a todos fere** (ARA), em vez da hipotética tradução "o 
grande [Deus] que formou leriou] todas as coisas" (KJV ) . 

hãlãl. Morto, fatalmente ferido. A tradução "traspassado" apóia-se em sua provável 
derivação de hãlal I. Esse adjetivo é usado 87 vezes, sendo que em um quarto dessas 
vezes ele está qualificado pela expressão "à espada". Que a ação fosse fatal é algo 
confirmado pelo contexto e por dados circunstanciais na maioria dos casos. Incluía o ato 
de ferir e os gemidos resultantes. Os ferimentos eram geralmente infligidos em combate, 
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mas também como resultado de perseguição (SI69.26(27]) ou fome (Lm 4.9), e terminavam 
em morte. For essa razao às vezes a ARC confunde "feridos" com "mortos" (e.g., 1 Cr 10.1). 
(Em Lv 21.7, 14 o feminino hâlãlâ refere-se a uma mulher que tinha sido violentada.) 

hallâ. Bolo. Esse substantivo feminino ocorre 14 vezes e é um termo técnico designativo 
de um tipo especial de bolo assado feito de farinha fina (Lv 2.4) e azeite (Lv 7.12; Nm 
6.15). Com base numa suposta derivação de hãlal I, acredita-se que ele tivesse alguns 
furos característicos (talvez no centro; cf. o alemão Ringbrot). Esse bolo fazia parte da 
oferta das primícias (Nm 15.20) e era colocado no altar (Lv 8.26) como parte das ofertas 
queimadas (Ex 29.23). Era, contudo, comido pelos participantes como parte da oferta (de 
comunhão) pacífica (2 Sm 6.19; Êx 29.2; Nm 6,19). 

hallôn. Janela. Este substantivo (masculino e feminino) ocorre 34 vezes e não há 
dúvidas quanto a seu sentido no AT. Geralmente é entendido como uma abertura que é 
um furo feito na parede (de hãlal I). Era uma abertura num edifício que proporcionava 
iluminação e ventilação, ficando em geral, por razões de segurança, bem no alto da parede 
e abaixo do telhado. A etimologia é incerta, e a palavra não pode ser ligada à 
característica arquitetônica síria do pórtico (bit hilãni; cf. o acadiano hitlanni e o hitita 
hilammar). 

As janelas são encontradas em muitos tipos de construção, tanto em paredes internas 
quanto externas. Elas não tinham vidros e raramente possuíam venezianas. Serviam de 
passagem para o ar, como na arca (Gn 8.6). Podiam ser feitas com esquadrias quadradas 
(1 Rs 6.4) e eram suficientemente grandes para uma pessoa passar nor elas (Js 2 15- 1 
Sm 19.12; 2 Co 11.33). ' 

Excepcionalmente uma pessoa, como um ladrão, poderia entrar através delas (J1 2.9) 
embora fossem protegidas por barras ou treliça (Jz 5.28; Pv 7.6; cf. 2 Rs 1.2). Através 
delas uma pessoa poderia tanto ser vista do nível da rua quanto olhar para fora (2 Rs 
9.30-32), embora seja arriscado identificar essa "mulher à janela" com práticas religiosas 
e representações artísticas. 

A expressão "janelas do céus" (ARA, e.g., Ml 3.10) é tradução de outro termo 
Cãrubbâ, q.v.), que deve ser vertido por "comportas". Tal como os olhos (Ec 12 3) a 
fornalha (Os 13.3) ou o pombal (Is 60.8), estas podiam ser abertas (Gn 7.11) ou fechadas 
(Gn 8.2). Desse modo, figuradamente, Deus controla a irrigação de modo que deixe cair 
uma inundação destrutiva (Gn 8.2; cf. Is 24.18) ou as chuvas de fartura (2 Rs 7 2) um 
símbolo de bênção (Ml 3.10). 

mehillâ. Buraco. Este substantivo feminino ocorre apenas uma vez, em Isaías 2.9, onde 
é paralelo de caverna nas rochas. 

D.J.W. 

661 ^ n (hãlal) II, profanar, contaminar, poluir; começar (hifil apenas) 

Termos Derivados 

661a btl (hõl) profanidade, usualidade. 

661b (hãlãl) II, profanado, desonrado, não santificado. 
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661c nV^n (hãltlâ) longe de [alguém] fazer [alguma coisa]; não permita 

Deus que..., substantivo enfático usado como partícula ou inteijeição negativa. 
66 ld rfpnn (fhillâ) início, primeiro. 

A etimologia e o significado básico dessa raiz são desconhecidos. A comparação com 
o árabe hll, "desobrigar de deveres religiosos", e com o uso em ugarítico (uma única vez 
Ugaritica V, 3.11.6, "profanação das mãos", UT, Sup, p. 552) pode indicar seu domínio 
semântico. 

O verbo e seus derivados sâo usados 83 vezes, halal é associado com impureza 
(tum '&) e termos semelhantes em que os aspectos físicos, rituais e éticos se sobrepõem. 

A raiz hll é usada para assinalar o ato de rebelar-se contra a lei estabelecida por 
Deus (Sf 3.4), quebrar a aliança (SI 55.21) ou os estatutos divinos (SI 89.31 [32]). Por essa 
razão, profanar é usar de forma errada o nome de Deus (Lv 18.21), o sábado (Êx 31.14) 
ou o lugar santo, violando assim o seu caráter santo. 

As leis levíticas tinham como um dos objetivos proteger os sacerdotes de se 
macularem no caráter, no corpo ou nos rituais. Eles poderiam ficar pessoalmente impuros 
devido a contato com cadáveres (Lv 21.4). Com respeito a relações sexuais, as regras eram 
bastante estritas. O sacerdote poderia casar-se somente com uma virgem do seu próprio 
povo (Lv 21.7-15). Nos rituais, o sacerdote não deveria tornar impuras aquelas coisas que 
eram santas ao ingerir sacrifícios fora do período estabelecido (quando a comida se teria 
estragado naturalmente, Lv 19.8). O lugar santo devia ser protegido mediante proibição 
da entrada de "estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne" (Ez 44.7). 

E possível que o uso primitivo da palavra tenha sido no contexto de relações sexuais, 
visto que ela é empregada para designar a profanação, por Rúben, da linhagem de seu pai 
(Gn 49.4) ou então a relação sexual com parente próximo, o que era proibido por lei. Tais 
ações eram consideradas fornicação e prostituição. A palavra pode, portanto, ser usada 
para indicar qualquer ação que vá contra a ordem planejada por Deus. 

Em Isaías 47.6 o próprio Deus diz "profanei a minha herança", indicando com isso 
que estava entregando o povo à Babilônia quando estes transgrediram a lei e foram 
exilados. Deus fez o mesmo com seus sacerdotes quando eles foram mandados para a 
Caldéia (Is 43.28). Assim ele estava agindo de forma a evitar que seu Nome fosse 
profanado, isto é, considerado não-santo pelas nações pagãs, muito embora isso 
significasse que o santuário, a coroa e o reino de Judá fossem "profanados". 

O grau hifil do verbo é usado apenas duas vezes: uma para referir-se ao Nome 
("nunca mais deixarei profanar o meu santo nome", Ez 39.7) e à necessidade de os homens 
nao "violarem" a palavra dada quando essa fosse um voto ou um juramento envolvendo 
o nome do Senhor (Nm 30.2). For essa razão o uso freqüente do hifil (106 vezes) com o 
sentido de "iniciar" provavelmente não tenha origem na mesma raiz (veja fhillâ, abaixo), 
a menos que, possivelmente, ele tenha-se desenvolvido a partir do conceito de libertar-se 
de uma obrigação com o intuito de agir de certa maneira, mediante o lançar-se na 
empreitada de ficar livre. 

hõl Profanidade, usualidade; comum. Este substantivo masculino é usado sete vezes. 
Em primeiro lugar , para descrever local não-sagrado (Ez 42.20; 48.15) ou qualquer coisa 
não-santa, isto é, ao fazer distinção entre o santo e o comum, até mesmo entre o limpo e 
o impuro (Lv 10.10; Ez 22.26; 44.23). Em segundo lugar, em 1 Samuel 21.5, 6, a palavra 
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descreve pão "comum", em contraste com o pão da proposição (lit., "não havia ali pão 
comum, senão os pães da proposição"). Aqui também a palavra é usada para descrever o 
oposto do que é "santo". 

hãlãl. Não-santi f icado, profanado, desonrado. Este adjetivo (veja hãlal O) ocorre 
quatro vezes. Em cada caso a ênfase recai na quebra concreta ou simbólica das leis 
sexuais. Em Levítico 21.7, 14, a palavra é usada para designar mulheres associadas com 
prostitutas (ou talvez elas próprias prostitutas). Na lista de pessoas com quem um levita 
não poderia casar-se, encontramos a viúva ou a divorciada (aqui possivelmente também 
sinônimos de prostituta). Semelhantemente o adjetivo descreve Israel como "profano e 
perverso" (Ez 21.25; TB, "ímpio mortalmente ferido", traduzindo como hãlal I). 

hãlilâ. Longe de [alguém] fazer [alguma coisa]; não permita Deus que... Esta 
expressão, que ocorre 19 vezes, introduz uma negação incisiva ou desaprovação de algum 
ato. É dita por um rei ou por algum alto funcionário, ou, coletivamente, por pessoas numa 
solene situação legal (Gn 44.7). Seu uso é atestado só até a monarquia. Jó 27.5; 34.10 
reitera um contexto semelhante ao daquele em que Abraão usa a palavra com referência 
a Deus (Gn 18.25). O vocábulo é usado pelo próprio Deus (1 Sm 2.30), para Deus (Gn 
18.25) e sobre ele (Jó 34.10). A expressão toda e possivelmente com sentido mais forte, 
tendo a força de juramento, inclui o nome de Deus ("tal não suceda! como vive o Senhor..." 
— 1 Sm 14.45; 24.7; 2 Sm 20.20). 

Uma vez que a palavra está geralmente associada a hãlal II pode ter o sentido de 
ad profanum. Mas não se pode ter certeza disso. Pode ser uma forma reduplicativa (cf. 
o acadiano hâlu, "gotejar sangue", e desse modo a vida se esvai) em que se clama uma 
maldição sobre a pessoa que viesse a cometer um ato proibido; mas esse sentido é 
improvável em vista de o próprio Deus usar a expressão. 

tchillâ. Início, pr imeiro (numa seqüência). Este substantivo feminino, derivado do hifil 
de hãlal (palavra examinada acima), é usado 22 vezes em três categorias. Em primeiro 
lugar, ele indica o primeiro duma seqüência de eventos, o início, como de uma viagem (Gn 
13.3; 41.21) ou o primeiro a atacar (Jz 1.1). Em segundo, naquele que é o sentido mais 
comum, ele se refere ao "início" de um período especificado, e.g., a colheita de cevada (Rt 
1.22), o crescimento da vegetação (Am 7.1) ou a ocupação de Samaria pelos deportados 
vindos da Babilônia (2 Rs 17.25). E usado para designar as primeiras palavras de uma 
oração (Dn 9.23) ou as primeiras palavras da fala de uma pessoa impiedosa (Ec 10.13). 
Terceiro, num sentido abstrato, ela denota o "princípio primeiro" da sabedoria, que é o 
temor do Senhor (Pv 9.10). 

Bibliografia: B L A N K , Sheldon H., Isaiah 52,5 and the profanation of the name, 
HUCA, 25:1-8. — RlCHARDSON, TWB, p. 272. — THAT, v. 1, p. 570-5. D.JAV. 

662 (hálam) I, ser forte, saudável (Jó 39.4, qal; Is 38.16, hifil). 

663 Cbn (hálam) II, sonhar. 
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663 ühn (hãlam) 

Termo Derivado 

663a Gi1^ (hãlôm) sonho. 

Palavra aparentemente derivada do verbo hãlam, "sonhar", e certamente equivalente 
em todos os sentidos a hêlem, "sonho", na porção aramaica de Daniel. Este artigo tratará 
o vocábulo hebraico e seu correspondente aramaico hêlem como totalmente equivalentes. 
Seja o verbo hãlam, "sonhar", seja um homônimo, seja um sentido mais primitivo de 
hãlam, "ser forte" é algo controverso, mas é interessante que, caso "ser forte" seja o 
sentido primitivo, ele veio a significar "sonhar" em virtude de que sonhos eróticos dos 
homens, acompanhados de polução, ligam a idéia de "ser forte" com a de "sonhar". Prova 
disso encontra-se no cognato árabe. O KB coloca as duas raízes sob um único verbete. Em 
hebraico, no AT, não existe nenhuma palavra mais para designar sonho. 

O uso da palavra facilmente se encaixa em duas categorias: 1) Sonhos comuns, tais 
como aqueles que todos têm periodicamente enquanto dormem. Podem ser assustadores 
(Jó 7.14); são transitórios (Jó 20.8; Is 29.7, 8); e têm causas naturais (Ec 5.2). Isso é 
teologicamente significativo por deixar claro que os autores das Escrituras não defendem 
nenhuma teoria geral de significado psíquico ou religioso dos sonhos. 

Existem, contudo, alguns casos que mostram que pode ter existido entre os israelitas 
e seus vizinhos uma crença geral de que às vezes os sonhos têm significado religioso. O 
copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam presos, assim pensaram (Gn 40), como também 
o fizeram alguns combatentes hebreus da época de Gideão (Jz 7.13-15). 2) Sonhos 
reveladores, em que Deus transmite informações à humanidade. Estes sonhos, no caso de 
profetas mentirosos, são falsos já de início, isto é, inventados pelas pessoas que 
começaram a divulgá-los (veja Jr 23.14-40). "Falam as visões do seu coração, não o que 
vem da boca do S E N H O R " (v. 16). "Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo; 
não lhes falei a eles, contudo profetizaram" (v. 21). Quanto a revelações genuínas 
mediante sonho, existem vários níveis. Em algumas Deus aparece (embora não saibamos 
em que figura ou forma) e de modo bem direto informa o recebedor, que dorme. O sonho 
de Abimeleque, rei de Gerar, é desse tipo (Gn 20.3-7); também de Jacó, em Betei (Gn 
28.10-19). Outro tipo são os sonhos em que a revelação divina ocorre por meio de coisas, 
pessoas e ações simbólicas. A pesssoa que sonha fica intrigada e exige a ajuda de um 
intérprete humano. O intérprete (profeta) é o agente primário da revelação, sendo que o 
sonho foi apenas a ocasião para a revelação (Gn 40, 41; Dn 2.4). Em alguns casos, à 
semelhança dos citados acima, o sonho é inexplicável sem a ajuda de Deus, mas o agente 
da explicação é um mensageiro divino (anjo) que aparece dentro do sonho (ou visão). Um 
exemplo é Daniel 7 (veja v. 16). Às vezes o sonhador-profeta acorda e, lembrando-se do 
sonho, fica intrigado e, normalmente acordado, recebe a visita de um mensageiro divino 
(anjo) que vem explicar o sentido do sonho (Dn 8, veja w . 15-27). 

Tanto os sonhos quanto as visões (veja hõzeh e hãzôn) eram maneiras freqüentes 
de Deus se comunicar com os profetas de Israel. Números 12.6-8 trata especificamente da 
questão. Não está bem claro se esses eram os modos exclusivos de comunicação divina, 
muitoemboraos sonhose as visões fossem característicos. (Veja Is 1.1 e compare com Jr 1.1, 
2 — "visão" versus "palavra" e "palavras".) Hebreus 1.1 sugere muitos modos de comuni-
cação. 

Parece que "sonho" designa o estado dormente de receptividade profética, e 'Visão", 
o segmento individual dentro do sonho. Daniel 7, por exemplo, fala de "um sonho" em que 
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664 rwchri (hallãmüt) 

havia "visões da sua cabeça [...J em sua cama" (IBB, v. 1; veja w . 2, 7, 13). 
Em si as visões e os sonhos não tornavam aquele que reivindicava tê-los em um 

autêntico portador da verdade divina a menos que a pessoa (profeta) apresentasse suas 
credenciais. Claro está que o sonho não era suas credenciais. (Veja Dt 18; 13.) Santos com 
capacidade de discernimento lamentavam a ausência desses profetas, de seus sonhos e 
visões e de seus "sinais" (1 Sam 3.1; cf. v. 20; SI 74.9). 

Bibliografia: Dream, In: Dictionary of New Testament Theology, ed. Colin Brown, 
v. 1. — O P P E N H E I M , L., The interpretation of dreams in the Ancient Near East, 1956. — 
R U B L E , Richard L., The doctrine of dreams, BS, 125:360-4. 

R.D.C. 

664 níQ^n ([hallãmüt) uma planta insossa, beldroega ou malva (BJ). Outras 
versões em português seguem o Targum e traduzem por "clara de ovo" (Jó 6.6). 
Derivação e sentido incertos. 

665 eto1*! (hallàmish) pederneira. 

A palavra é usada apenas cinco vezes no AT. É uma raiz quadriliteral que 
provavelmente vem de uma fonte não-semítica desconhecida. Em Números 20, no relato 
em que Moisés faz sair água da rocha, outra raiz (sela0 é usada. Mas em Deuteronômio 
8.15, onde novamente menciona-se esse acontecimento, as palavras tsür hallàmish, "rocha 
pederneira" ( I B B ) , são usadas. A linguagem poética de Salmos 114.8 divide a terminologia 
de Deuteronômio 8.15, separando as palavras entre os dois lados do paralelismo: "o qual 
converteu a rocha [íswr] em lago de águas, a pederneira em manancial" ( I B B ) . 

Jó emprega o vocábulo em seu poema de sabedoria (cap. 28) para falar da capacidade 
tecnológica de homens que conseguem "[estender] a mão contra a pederneira e [revolver] 
os montes desde as suas raízes" (IBB, v. 9) e assim mesmo são incapazes de encontrar 
sabedoria. Deuteronômio 32.13 utiliza a palavra em sentido metafórico para contar como 
Deus abençoou materialmente o seu povo. O Senhor fez o seu povo "chupar mel da rocha 
e azeite da dura pederneira". Num símile marcante, Isaías utiliza a palavra para designar 
aquela firme determinação baseada na fé no Senhor Deus: "o Senhor Jeová, porém, me 
ajudará; [...] por este motivo pus o meu rosto como uma pederneira, e sei que não serei 
envergonhado" (TB, Is 50.7). 

Bibliografia: L A N D S B E R G E R , B., Akkadisch-Hebràische Wortgleichungen, Sup VT , 

16:176-204. 
E.B.S. 

666 ""pn (hãlap ) passar adiante, desaparecer, atravessar, trocar; o piei e o hifil 
usualmente têm o sentido de "trocar" de roupa, etc. 

Termos Derivados 

666a ^ n (hêlep) em troca de. 

666b (hãlôp ) falecimento, desaparecimento, pessoa ou objeto 

destinado à destruição. 
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667 y^r, (hãlats) 

666c HE* (hãlipã) ato de trocar (de roupa), substituição. 

666d r)<7nç (mahãlãp ) faca (que corta de um lado a outro?). 

666e nsbljQ (mahãlãpâ ) tranças, mechas (de cabelo). 

O ugarítico tem um cognato do último derivado, mhlpt, "mecha de cabelos" 
( A L S T L E I T N E R , WUS, n.° 1035). O árabe halafa é usado com o sentido de "substituir", "vir 
depois de". Dai vem a palavra "califa", título dos antigos governantes turcos. 

No qal o uso do verbo é ilustrado em Juizes 5.26. Jael traspassou as têmporas de 
Sísera (cf. Jó 20.24). Tufões, conquistadores e espíritos passam diante das pessoas ou por 
elas (Is 21.1; 8.8; Jó 4.15). O verbo também é empregado para designar o crescimento da 
relva (SI 90.5, 6) e para o renovo que brota do cepo de uma árvore (Jó 14.7). 

Este último uso é de particular interesse, pois baseia-se no conceito de Jó acerca de 
uma vida futura (3.11-15). Então ele suplica o alívio divino, pois parecia que Deus estava 
a ponto de destruí-lo (10.8, 9). Em seguida, num versículo difícil, ele afirma sua esperança 
(13.15) e sua certeza de vindicação (13.18). No capítulo 14 ele tece considerações explícitas 
sobre a vida após a morte. Em primeiro lugar, ele cita o caso de uma árvore que, quando 
derrubada, "torna a brotar" (TB, IBB, v. 7. hifil de hálap). Não é assim com o homem. 
Valendo mais que uma árvore, ele morre e não se levanta. Jó considera isso impensável 
e suscita a pungente pergunta: "Morrendo o homem, porventura tornará a viver?". A 
partir de sua ilustração da árvore, ele responde a seu próprio clamor com uma declaração 
de fé. Jó ainda aguarda que aconteça o seu próprio "tornar a brotar" (v. 14, hãlipa). Ele 
está certo de que Deus terá respeito por ele, ansiará por Jó, obra de suas próprias mãos. 
Interpetada à luz da palavra-chave hãlap, a passagem prepara para uma passagem mais 
famosa sobre o assunto, Jó 19.23-27. 

Bibliografia: H A R R I S , R . L . , The book of Job and its doctrine of God. Grace Journal, 
13:28-29. 

R.L.H. 

667 Y(hãlats) /, tirar, retirar, retirar-se (qal); salvar, ser salvo (piei, nifal). 

Termos Derivados 

667a (hãlitsâ) aquilo que é arrancado de unia pessoa, como 

despojo, na guerra. Ocorre apenas em 2 Samuel 2.21 e Juizes 14.19. 
667b ymahãlãtsâ) veste cerimoniaL 

Na Bíblia este verbo é usado com o sentido acima no grau qal apenas quatro vezes 
(Dt 25.9; Is 20.2; Lm 4.3; Os 5.6). Em Levítico a palavra tem este sentido duas vezes no 
piei (Lv 14.40, 43). O outro sentido, "salvar", "livrar", é encontrado apenas em material 
poético em Jó, Salmos e Provérbios. Nesses livros o verbo é encontrado 16 vezes com o 
sentido de "salvar", a maioria delas em Salmos. Esse uso no AT reflete-se em nornes 
teofóricos fenícios, tais como hãlatsba'al (Baal salvou). Os dois significados estão dentro 
do mesmo domínio semântico. O salmista está em dificuldades e clama ao Senhor para 
"livrá-lo" de sua aflição. Em Salmos 7.4(5] o próprio salmista é o agente, em vez de o 
objeto, de livramento. Aqui ele aborda o sublime tema de fazer o bem aos inimigos, 
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668 " S i (hãlats) 

afirmando: "antes livrei ao que me oprimia sem causa" ( A R A ) . O amor aos inimigos, 
conforme as palavras de Jesus (Mt 5.43, 44), não é tema exclusivo do NT. 

Bibliografia: THOMAS, D. W., A note on Jud. 14, 18, JTS, 34:165. 
E.B.S. 

668 (hãlats ) II, equipar para a guerra, vestir um cinturão de guerreiro, 

cingir-seou armar-se, preparar-se para o combate, revigorar, tornar forte. 

Termos Derivados 

668a trrirVq (hãlitsâ ) cinturão. 

668b trr^pn (hãlãtsayim) lombos. 

Com esses sentidos a raiz é usada a maioria das vezes no qal, às vezes no nifal e uma 
única vez no hifil. 

O emprego mais comum dessa raiz é com o sentido de "armar" ou "equipar para a 
guerra". Em Números 32.21, etc., e em Josué 4.13; 6.7, 9, 13, onde os israelitas estão-se 
preparando para invadir a terra prometida como soldados armados, usa-se o particípio 
passivo do verbo. O particípio descreve os soldados de Davi (1 Cr 12.23, 24), de Josafá (2 
Cr 17.18; 20.21), de Peca (2 Cr 28.14) e do rei de Moabe (Is 15.4). 

hãlitsâ. Cinturão. Cinturão de soldado (herói), com o qual ele se cingia. Cf. o acadiano 
halisu, "cinturão", "tira de couro" (CAD, v. 6, p. 43). Embora outras palavras hebraicas 
também sejam usadas (hãgôr, 'êzôr), esta enquadra-se bem na figura de Efésios 6.14. 
"Permanecei, pois, firmes, tendo o cinturão da justiça bem firme ao redor de vossa 
cintura" ( N I V ) . Uma vez que este era o símbolo da bravura do soldado em combate, tirá-lo 
era prova de que o soldado estava derrotado. A luta-livre de cinturão, que era praticada 
no mundo do AT (c f ANEP, 218, 219), reflete-se nas duas passagens onde este substantivo 
é empregado. Em 2 Samuel 2.21, onde provavelmente está em andamento uma competição 
de luta-livre de cinturão, Abner tenta inutilmente fazer com que Asael enfrente um jovem 
e "tome seu cinturão". Em Juizes 14.19 Sansão enfrenta 30 filisteus e toma-lhes os 
cinturões. 

hãlãtsayim. Lombos, como fonte de vigor e lugar de onde procede a semente de alguém 
(Gn 35.11; 1 Rs 8.19). Alguns usos ressaltam o cingir os lombos (Jó 38.3; 40.7; Is 5.27; 
11.5; 32.11). 

E.B.S. 

669 p^H (hãlaq ) I, repartir, dividir, designar, alotar, dar como porção, 

atribuir. 

Termos Derivados 

669a t U i ê l e q ) parte, porção, território. 

669b t n p ^ n (helqà) parte, pedaço, porção, terreno. 
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669 ?hr\ (hãlaq) 

669c (hâluqqâ) parte, porção, só em 2 Crônicas 35.5. 

669d n ^ n ç (mahãlõqet) divisão, parte, distribuição. 

A palavra possui conotações legais semelhantes às de nahãlã, "entregar como posse", 
mas com a implicação mais específica daquilo que é concedido. Difere radicalmente das 
várias raízes hebraicas que têm o sentido de "dividir" e são usadas no sentido de "partir 
em pedaços". O verbo, usado apenas no qal e no piei (62 vezes), é empregado, incluindo-se 
seus termos derivados, aproximadamente 194 vezes. 

Em geral o verbo é usado para a distribuição de partes de terra (ARA. "repartir a 
terra ". Nm 26.53), seja mediante sorteio (Nm 26.53), seja herança (Pv 17.2), seja ainda 
por outras formas de divisão (Pv 29.24). O verbo pode referir-se a qualquer tipo de coisa 
a ser dividida: comida num banquete (2 Sm 6.18), roupas (SI 22.19) ou despojos de guerra 
(Pv 16.19). Desse modo, as pessoas podem ser divididas em grupos não especificados (Gn 
14.15; embora neste caso a palavra talvez derive de outra, equivalente ao árabe hlq, 
"rodear", "circundar"), em duas facções (1 Rs 16.21), ou em grupos específicos, como no 
caso dos sacerdotes e levitas designados para o serviço do templo (veja mahãlõqet). 

Deus faz a divisão. A pergunta que se faz é se é ele quem "reparte" dores em sua ira 
Jó 21.17), a qual "divide" os ímpios. O coração "dividido" de Oséias 10.2 (IBB. ARC, TB) 

talvez deva ser traduzido por coração "falso" (ARA. BJ) ou "bajulador" (veja hãlaq II). É 
Deus quem "reparte'' o sol, a lua e as estrelas como guias (não como deuses para serem 
adorados) de todos os povos (Dt 4.19). Visto que alguns comentaristas judeus consideram 
que isso desculparia a idolatria entre os gentios, eles e a Vulgata traduzem hlq como um 
equivalente do árabe halaqa, "criar". Deus é a fonte de luz, a qual "se reparte" entre os 
homens (IBB, ARC, Jó 38.24). Conquanto o verbo não seja diretamente usado para indicar 
a distribuição de terras pelo Senhor, o uso do substantivo (veja hêleq) mostra que, em 
última instância, era ele quem o fazia. 

hêleq. Parte, porção, território. Esta palavra ocorre 62 vezes. É usada como sinônimo 
de "sorte" (gôrãl), quando esta é uma parte do despojo dividido entre os vencedores (Gn 
14.24) ou das ofertas entre os sacerdotes (Lv 6.10). Com maior freqüência ela refere-se a 
uma parte numa herança. No início do AT a palavra é usada com uma nuança técnica de 
porção de terra dada a todas as tribos, quando elas entraram na terra. Nesse uso o termo 
faz paralelo com "herança" {nahãlã). Com base no princípio de que "a terra é herança do 
SENHOR", a porção de terra veio a ser considerada sinônimo de "porção de terra" (hebel) 
dada às tribos mediante sorteio. Alguns acham que aqueles que viviam fora da "terra de 
Deus", que fora designada, isto é, a terra a leste do Jordão (Js 22; cf. Ez 48), eram vistos 
como pessoas a quem fora negado ter "parte no SENHOR" (Js 22.25-27; Zc 2.16). Desse 
modo a terra, como parte da promessa da aliança de Deus, foi dada a seu povo como 
possessão (Mq 2.4) e parte na justiça de Deus (Ne 2.20). 

Mas Arão e os levitas, consagrados para o serviço a Deus, não tinham nenhuma 
porção de terra. Para eles, "o SENHOR é a sua herança" (Dt 10.9; Nm 18.20). Cf. a 
afirmação em Salmos 16.5 (salmo messiânico): "O SENHOR é a porção da minha herança; 
tu és o arrimo da minha sorte (gôrãlY. Esse relacionamento especial teve como resultado 
disposições para o sustento do pessoal do templo a partir das ofertas e não de qualquer 
terra em que eles próprios fossem trabalhar. 

Esse relacionamento entre Deus e o povo definia-se num conceito espiritual: "Deus 
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670 pbn (hàlaq) 

é [...] a minha herança" (SI 73.26), "o SENHOR é a sua herança" (Dt 7.9), assim como é o 
seu refúgio (SI 142.5[6J) e, conseqüentemente, sua suficiência. Os levitas e, por 
desdobramento, aquele que teme a Deus, encontram aqui "uma expressão total e completa 
de tudo o que seu relacionamento com Deus lhes garante" (Rad, G. von The problem of 
the Hexateuch, 1966, p. 263). 

Em vista das implicações espirituais da palavra, não é de admirar que ela tenha 
constituído um elemento popular na formação de antropônimos entre os israelitas, por 
exemplo, Hilquias. 

helqâ. Parte, pedaço (de território), porção, gleba ou lote (de terra). Cf. o aramaico 
hãlãq e o acadiano eqlu, "campo". 

A principal fração ou quinhão de terra no AT teve origem na distribuição de terra às 
tribos (veja hêleq), de modo que o substantivo feminino helqâ na maioria das vezes 
denota a porção ou divisão da terra outorgada às várias tribos de Israel após a conquista. 
Assim, Deus é visto como alguém que, sendo comandante e tendo, portanto, o direito de 
escolha, concedeu a melhor porção (Dt 33.21). A múltipla propriedade de terras já se vê 
confirmada na necessidade que Jacó teve de comprar terra ("parte do campo") de alguns 
filhos da família de Siquém (Gn 33.19; Js 24.32). Mais tarde, parece que Boaz cultivava 
apenas parte das terras de Elimeleque (Rt 2.3; 4.3). Na época da monarquia, o termo 
passou a genericamente designar "campo" (2 Rs 3.19), mas freqüentemente com a 
conotação de herança (2 Rs 9.21). Jeremias vê a terra de Israel como campo de Deus 
(12.10; cf. 1 Co 3.9). A "porção" de Jó 24.18 pode muito bem ter o sentido de "campo", 
devido ao paralelismo com "vinhas", e, neste caso, todos os usos deste substantivo podem 
ser traduzidos por "campo" no sentido antigo. Apenas em 2 Crônicas 35.5 o substantivo 
hãluqqâ designa "parte", "porção", ao passo que o aramaico hãlãq é usado com esse 
sentido em Esdras 4.16 e Daniel 4.12, 20. 

No antigo Oriente Médio não era incomum dar aos campos o nome de algum 
acontecimento em vez do nome do proprietário. Helcate-Hazurim (2 Sm 2.16), próximo de 
Gibeom, onde os homens de Isbosete foram mortos pelas tropas de Davi comandadas por 
Joabe, era o "campo do gume das espadas" ou, possivelmente, lendo-se hatstsorim, o 
"campo dos conspiradores". 

mahãlõqet. Distribuição (tribal de terras), divisão. Este substantivo feminino, de 
hàlaq I, é usado 32 vezes. É empregado em Josué (11.23; 12.7; 18.10) para designar 
porções específicas de terra dadas por Josué a Israel, idéia reiterada em Ezequiel 48.29. 
Nos períodos exílico e pós-exílico, o termo é freqüentemente empregado (26 vezes em 
Crônicas) para indicar os grupos ou subdivisões tecnicamente estabelecidos dos sacerdotes 
e levitas para o trabalho no templo de Jerusalém e, mais raramente, as divisões militares 
dispostas por Davi (1 Cr 23.6, etc.), sendo que os dois usos [síc] originaram-se na 
legislação mosaica (Ed 6.18). 

Bibliografia: K A M H I , D. J., The Root H L Q in the Bible, VT, 23:236-39. — TH AT, v. 1 
p. 576-8. D.J.W. 

670 pbn (hãlaq) II, ser macio, escorregadio (também figuradamente), 

lisonjear. Cf. o ugarítico hlq e o árabe halaqa, "ser macio". Incluindo os deri-
vados, ocorre 28 vezes. 
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670 pbu (hãlaq) 

Termos Derivados 

670a p^H (hêleq) maciez, lisonja, sedução (de palavras). 

670b *pbn (hãlãq) macio, liso. 

670c tnp^n (helqâ) maciez, lisonja. 

670d pyH (halluq) liso. Ocorre uma única vez, no construto plural (1 Sm 
1 7 . W 

670e ~pI?L} (hãlaqqâ) maciez, promessas agradáveis. Ocorre apenas como 
plural abstrato (Dn 11.32). 

670f tnlp^p^Q (hãlaq laqqôt) maciez, lisura, escorregadio, lisonja, 

promessas agradáveis. 

670g tn^pbnp (mahlfqôt) maciez. 

O verbo é usado uma vez para designar o processo literal de alisar o metal para fazer 
urr. ídolo, batendo-o numa bigorna com um martelo de ferreiro (Is 41.7). Seu uso principal 
(Qal e hifil) é o de fala suave ou lisonja, isto é, palavras que eram mais macias que 
manteiga e eram como óleo (SI 55.2(221). Esse uso da língua é sempre condenado (SI 
5 9 101» e acaba com aquele que fala sendo pego numa armadilha (Pv 29.5). É 
característico da mulher sedutora, a qual se deve evitar (Pv 2.16; 7.5). A referência ao 
homem misterioso que "em seus próprios olhos se lisonjeia" (IBB. SI 36.2[3]) talvez possa 
ser mais bem traduzida por "seu Deus destruí-lo-á com um olhar, quando ele descobrir 
sua ímpia calúnia" (cf. DAHOOD, M., Psalms I, AB, p. 271), interpretando a palavra a partir 
de mais um significado possível: "perecer". O ugarítico hlq, "perecer", é paralelo de ml, 
'morrer*' (UT, 19:969) e do acadiano haláqu, "desaparecer". "O seu coração está dividido" 
- IBB. ARC, Os 10.2) é mais bem interpretado como "é falso" (ARA), isto é, figuradamente 
indica o coração volúvel. 

hãlãq. Macio, liso. Este adjetivo é usado para descrever a pele macia de Jacó em 
contraste com a pele cheia de pêlos de Esaú (Gn 27.11), e as pedras lisas de um uádi (Is 
~ ~ 6 >, algumas das quais (lit., "as lisas das pedras", isto é, possivelmente, "as mais lisas"; 
tf. TB> Davi utilizou para matar Golias (1 Sm 17.40, halluq). Um dos pontos distintivos 
dcs penhascos desnudos junto ao mar Morto era chamado de "monte calvo" (ARC, Js 11.17; 
12 T; a ARA, a IBB, a TB traduzem como nome próprio, "monte Halaque"). Alguns 
comentaristas associam esta palavra com o árabe hlq, "alto". Figuradamente, o adjetivo 
descreve a boca do lisonjeador (em paralelo com a "língua mentirosa", Pv 5.3; cf. 26.28). 
Um dia a adivinhação lisonjeira, à semelhança da visão falsa, seria eliminada de Israel 
Ez 12.24). 

helqâ. Parte lisa, macia, maciez, lisonja Este substantivo é empregado cinco vezes 
e denota algo macio, suave (Is 30.10), como o pescoço (Gn 27.16) ou locais escorregadios 
onde alguém pode cair (SI 73.18). 

hálaqlaqqôt. Semelhante em significado a helqâ. Palavra usada como substantivo 
abstrato para descrever o comportamento dos maus, o qual será escuro e escorregadio (SI 

: 6 Uma vez que o paralelo é "trevas", alguns vêem nesta palavra um raro uso de hlq 
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671 E/bn (hãlash) 

(cf árabe 'áhlawlq, "trevas", ou hãlaqy "destruição"; veja também hãlaq II). Referindo-se 
à fala macia, este substantivo é claramente usado para designar palavras sedutoras ou 
lisonjeiras (Pv 6.24) com as quais alguns tentaram conquistar reinos, conceito enfatizado 
em Daniel (11.21, 34). 

mahTqôt . Lisura, maciez. Este substantivo feminino plural ocorre apenas em 1 Samuel 
23.28 no topônimo Selá-Hamalecote (IBB. ARC, TB). Caso a palavra provenha de hãlaq II, 
o sentido poderia ser de "rocha de maciez", ou seja, pedra escorregadia (como sugerido em 
BDB), mas é possível que este não seja um nome próprio. Caso derive de hãlaq I, supõe-se 
que o sentido era de "rocha de divisões" (<cf. BJ, "Garganta das Separações"), o local onde 
Saul e Davi se separaram. No entanto, com este sentido, a palavra é empregada apenas 
para designar a divisão dos sacerdotes (veja mahãlõqet). A "Pedra de Escape" (ARA) pode 
ter a confirmação do acadiano Iialãqu, "fuga". 

Bibliografia: KAMHI, D. J., The root hlq in the Bible, VT, 23:235-39. D.J.W. 

Hip^p^n (hãlaqlaqqôt). Vide n.° 670f. 

671 Ü^n (hãlash ) estar fraco, prostrado (e.g., Êx 17.13). 

Termos Derivados 

671a ü^n (hallash) fraco (J1 4.10). 
671b " v j ^ r (hãlúshâ) fraqueza, prostração (Êx 32.18). 

O I (hãm). Veja o n.° 674a. 
Gíj (ham ) . Veja o n.° 677b. 
OH (hãm). Veja o n.° 677a. 

672 SOTÍ (hm *) Aceita como raiz de: 
672a rr^pn (hem a) coalhada. 

673 i ç n (hãrnad) desejar, ter prazer em. Cf. o ugarítico hrnd, "ser agradável", mas 
também "cobiçar, ter concupiscência de" (a ASV e a RSV traduzem de forma 
semelhante, mas nos contextos positivos [11 dentre 21 vezesl preferem a tradução 
menos ambígua "ter prazer em"). O árabe hamida significa louvar, e o nome 
Maomé provém da raiz. 

Termos Derivados 

673a ""Ou (hemed) desejável, agradável, aprazível. 

673b u"T~cn (hemdã) desejo, também adjetivo, agradável, precioso. 

673c ^ril^icn (hãmúdôt ) desejabilidade, preciosidade. 

673d (malunad) coisa agradáveL 
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673 "rçn (hàmad) 

673e (mahmõd) coisa agradáveL 

Em suas primeiras ocorrências, de um lado o verbo hàmad descreve as árvores 
"agradáveis" postas por Deus no Éden (Gn 2.9); de outro, a árvore proibida para Adão, a 
qual tornou-se pecaminosa quando "desejada" (o mesmo particípio nifal) para tornar 
alguém sábio (3.6). Semelhantemente, o substantivo hemed refere-se tanto a campos 
"aprazíveis" (Is 32.12; lit., "campos de desejo") quanto a jovens assírios, pagãos, "de 
cobiçar" (Ez 23.6, 12, 23), que mostraram ser o tropeço de Israel. 

Num sentido positivo, Salmos 39.11 [121 fala da "beleza" do homem (ARC, particípio 
passivo; ASV, marg., substantivo coletivo, "prazeres"; ARA. IBB, TB, "o que [ele] tem de 
precioso"); cf. o substantivo hãmuddim, "coisas agradáveis", ou fausto (Lm 1.11; cf. Pv 
21.20). Por isso, quando Ageu prediz que "virá o Desejado de todas as nações" (ARC, 2.7), 
provavelmente não está-se referindo ao Messias (como no v. 96), mas sim às contribuições 
de coisas preciosas (ARA, IBB, TB; hemdâ) para a restauração do templo de Zorobabel (o 
mesmo substantivo, 2 Cr 36.10). A Sulamita senta-se junto de seu amado "com grande 
gozo", hàmad, piei (IBB, TB, Ct 2.3; lit., "Que eu me deleite e me assente"); ela diz que ele 
é inteiramente "amável" (KJV, mahmad, um "desejo", 5.16). O próprio Deus "desejou" que 
Jerusalém fosse sua morada (IBB. SI 68.16[17]; cf 106.24; Jr 3.19; 12.10), e as 
determinações do Senhor são mais "desejáveis", nehmãdim, do que o ouro (SI 19.10[11]; 
veja Ed 8.27, objetos de cobre chamados hãmüdôt, "preciosidade", como o ouro). 

Mesmo quando escarnecedores "se deleitam" em suas zombarias (IBB, Pv 1.22b), esse 
deleitar-se parece-lhes algo bom, fazendo paralelo com "amar" (1.22a; cf. 12.12; Jó 20.20). 
De modo análogo, para Judá as imagens tornaram-se as "suas coisas mais desejáveis" 
(IBB, Is 44.9; TB, "coisas que os deleitam"; veja 2.16); mas essa reação "é basicamente 
psicológica e apenas secundariamente ética" (TWB, p. 64). 

Num sentido negativo, porém, o décimo mandamento prescreve: "Não cobiçarás 
(hàmad)" (Ex 20.17), o que se refere a um "desejo desordenado, incontrolado, egoísta" 
(BDB, p. 326). Israel não devia "cobiçar" (Dt 7.25) o ouro que enfeitava os ídolos, nem 
prostitutas (Pv 6.25), nem pedaços de terra (Mq 2.2; cf. Êx 34.24). O pecado de Acã em 
Jerico foi que ele desejou (hàmad, Js 7.21) os despojos. Quando altos funcionários de Arã 
referiram-se a tudo aquilo que era mahmad, "aprazível" aos olhos (1 Rs 20.6), eles 
procuravam para saquear os mais desejáveis tesouros de Samaria. 

Em linguagem religiosa, "o desejo (hemdâ) de mulheres" (Dn 11.37) provavelmente 
era referência ao deus Tamuz-Adônis (KB, p. 308; Ez 8.14; ICC, "Daniel", in loc.). 
Conquanto o rei ungido por Deus surja como o desejo de Israel (1 Sm 9.20; compare 2 Cr 
21.20), Isaías teve de prever para o servo messiânico uma ausência de beleza a fim de que 
o desejássemos (hàmad), para que fôssemos atraídos para ele (53.2). 

hemed, hemdâ. Desejável, agradáveL Com mais freqüência ocorre a forma feminina 
hemdâ (17 vezes em contraste com as cinco ocorrências de fiemed), "desejo"; também 
adjetivo, "agradável", "precioso". 

hãmüdôt. A qualidade daquilo que é desejável, precioso; substantivo plural traduzido por 
"[homeml mui amado" (Dn 9.23; 10.11, 19), "pão agradável" (10.3; KB, p. 309, "{comida] 
fina"), "melhor roupa" (Gn 27.15) ou "jóias preciosas" (IBB, 2 Cr 20.25), mas também por 
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674 HCn (hmh) 

plurais verdadeiros, referindo-se a coisas agradáveis ou preciosas (Dn 11.38, 43). Ocorre 
nove vezes. 

mahmad. Num sentido concreto, uma coisa (quatro dentre 13 vezes) ou pessoa agradável, 
por exemplo, a esposa de Ezequiel, "a delícia dos IseusJ olhos", ou o templo de sua época 
(Ez 24.16, 21, 25); há também traduções da palavra como adjetivo: amado, amável, 
agradável. 

mahmõd. Só no plural, mahãmuddim, coisas agradáveis (Lm 1.7, 11). 
Bibliografia: BüCHSEL, F., em TDNT, III: 169-70. — COATES, J. R., Thou shalt not 

covet [Ex 20:17], ZAW, 11:238. — GAMBERONI, J., Desire, em Sacramentum Verbi, v. 1, 
Herder & Herder, 1970, p. 206-209. — THAT, v. 1, p. 579-80. 

J . B . P . 

674 (hmh). Aceita como raiz de: 
674a tD~ (hãm) sogro. 

674b i-nlCTI (hãmôt) sogra. 

674c rrüin (hômá) muro. 

hãm. Sogro. A ASV e a RSV traduzem da mesma maneira. Este substantivo denota o pai 
do marido. Seu cognato acadiano é emu (CAD, E, p. 154 e ss.), que geralmente representa 
um parente do sexo masculino: sogro, genro, ou filho da esposa ou irmã. Essa palavra 
ocorre quatro vezes. 

hãmôt. Sogra. A forma feminina do substantivo acima. Seu cognato acadiano é emètu 
(CAD, E, p. 149). Essa palavra ocorre 11 vezes. 

Que a palavra significa o sogro (sogra) está claro não apenas com base nos cognatos 
acadianos, mas na própria Bíblia. Em Gênesis 38.13, 25, é evidente que Judá, que foi 
enganado por Tamar para cumprir o seu dever de levirato, era o pai dos dois falecidos 
maridos dela. Igualmente claro é o uso em 1 Samuel 4.19, 21, onde a esposa de Finéias, 
filho de Eli, morre lamentando pela sua família e dando à luz um filho, Icabode. O 
substantivo feminino contrapõe-se a kallãt, em Rute 2.23, e claramente significa sogra. 
É interessante que Miquéias (7.6) deplore a profunda corrupção moral demonstrada na 
ruptura dos laços sociais, especialmente os laços entre sogra e nora. 

L.J.C. 

nçn (hêmâ). Veja o n.° 860a. 
riGTí (hammá). Veja o n.° 677c. 
rrrrzn (hãmüdôt). Veja o n.° 673c. 
v*D7 (hãmàts). Veja o n.° 681 a. 
p?if2TI (hammüq). Veja o n.° 682a. 
TforT (hãmôr). Veja o n.° 685a. 
Hion (hãmôt). Veja o n.° 674b. 
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676 hçn (hãmal) 

675 CCTí (hmt) Aceita como raiz de: 
675a ZCt\ (hõmet) espécie de lagarto (Lev 11.30). 

p i n (hámits). Veja o n.° 679c. 

(hãmishi). Veja o n.° 686d. 

676 ^ O l (hãmal) poupar, ter compaixão de. 

Termos Derivados 

676a tn^ÇTI (hemlâ) misericórdia 

676b f •OITO (mahmal ) objeto de profunda afeição. 

As traduções ASV e RSV refletem a amplitude de sentido desta raiz e a subseqüente 
dificuldade de traduzi-la. Esta raiz sugere basicamente aquela reação emocional que 
resulta (ou pode resultar) em uma ação para livrar seu objeto (e/ou seu sujeito) de uma 
dificuldade iminente. Deve-se distingui-la de hüs e rãham. Ocorre 45 vezes. 

Em Jeremias 50.14, onde Deus dá ordens ao exército de Ciro para não economizar 
flechas, claramente se vê a idéia de "poupar". Obviamente, não há nenhum elemento 
emocional íntimo de compaixão com as flechas envolvidas nesse ato de não poupar. Jó 
confessa que sua dor não o poupa (IBB, Jó 6.10). De outro lado, quando o homem ciumento 
se vinga, ele não tem compaixão (Pv 6.34), isto é, ele não se contém, é impiedoso. Os 
ímpios têm prazer no mal que cometem e retêm-no na boca (Jó 20.13). Eles guardam-no 
para si. 

Em Deuteronômio 13.8[9] esta palavra é empregada negativamente com hüs para 
descrever como Deus quer que seu povo reaja diante dos idolatras. Samuel determinou 
que os amalequitas (idolatras), os quais recusaram dar passagem a Israel, não fossem 
poupados (1 Sm 15.3, 9, 15). A ordem era para destruí-los totalmente! Mas Saul 
desobedeceu. Ciro recebe ordens para não poupara Babilônia (Jr 51.3; cf Hc 1.17). Nesses 
casos não deve haver nenhuma emoção que seja obstáculo a uma destruição total e 
absoluta. No cativeiro as coisas estarão tão ruins que até mesmo haverá falta de afeição 
natural e as pessoas não poupariam seus próprios irmãos (Isaías 9.19[181); as pessoas 
cairiam no canibalismo! Que contraste com os tempos de restauração, quando Deus 
poupar o seu povo (Ml 3.17, em que é difícil distinguir hãmal de rãham, q.v.). 

Essa raiz também pode ser aplicada ao sentimento que leva (ou tende a levar) 
alguém ao ato de poupar. Em Êxodo 2.6, a filha de Faraó vê o pequenino Moisés e tem 
compaixão dele ( A R A ) , isto é, seu coração é movido por amor. Israel rejeitou as constantes 
admoestações divinas, trazendo sobre si a ira de Deus. Deus tinha sido paciente porque 
tinha compaixão (interesse amoroso) deles (2 Cr 36.15 e s.). Ezequiel (16.5) lembra 
Jerusalém de que só Deus apiedou-se (veja hüs) e teve compaixão (hãmal) dela como de 
uma criancinha, salvando-a da destruição certa (cf. Moisés e a filha de Faraó). 

Essa raiz também pode exprimir a emoção de piedade (cf hüs). Natã conta a 
parábola (2 Sm 12.4) do rico que poupa suas próprias ovelhas (ARA, "não quis"), mas não 
tem piedade alguma do pobre (v. 6). Essa mudança de sentido fica clara com base no 
contexto. O rico não tinha aquele sentimento de preocupar-se pelos outros, o qual o levaria 
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677 cçn (hãmam) 

a poupar ao pobre a dor da perda da sua única e amada cordeirinha. Deus diz que os que 
ensinam em Israel engordam suas "ovelhas" para a matança e não têm o mais leve 
sentimento (piedade) quando suas "ovelhas" são mortas (Zc 11.5). De igual maneira, 
durante o exílio parecia que Deus não tinha nenhum sentimento para com o seu povo (Lm 
2.2, 3.43), mas eles próprios criaram essa situação com a sua idolatria (cf. Dt 13.8191). Isso 
mostra quão terrível era o pecado que resultou no exílio; quão profundamente Deus odeia 
a idolatria. Km contraste com isso observa-se quão maravilhosos serão os tempos de 
restauração (Ml 3.17; J1 2.18). 

Finalmente, esta raiz é usada para designar a reação de Deus quando o seu nome 
era profanado por aqueles que zombavam de Israel no cativeiro. Ele afirma que tem 
compaixão (ARA, TB) ou consideração (BJ) por seu nome, ou seja, ele não pode permitir que 
seu nome (e, portanto, sua pessoa) pareça impotente para livrar o seu povo. Por isso ele 
diz que trará o seu povo de volta (Ez 36.21). 

hemlâ. Misericórdia, Este infinitivo absoluto do qal é usado duas vezes para descrever 
a misericórdia de Deus em livrar e/ou proteger do perigo. Deus foi misericordioso com a 
família de Ló ao tirá-los de Sodoma, conduzindo-os pela mão (Gn 19.16). Em Isaías 63.9 
hemlâ é paralelo de 'ãhab, "amor", e descreve o sentimento de angústia de Deus por 
Israel afastar-se do seu amor. 

mahmal. Objeto de profunda afeição. Em Ezequiel 24.21 o santuário é descrito como 
objeto de orgulho, de satisfação e de profundo anseio (hãmal) de Israel. Dessa forma, o 
santuário é aquilo que eles amam e querem preservar da destruição ou da profanação. 

L.J.C. 

677 CÇH (hãmam) estar quente, momo. (A ASV e a RSV traduzem de forma 
semelhante; cf. Is 57.5.) 

Termos Derivados 

677a tDh (hõm) calor, quente. 

677b t o n (ham)tWnr\ (hammim) morno. 

677c fnon (hammâ) sol, calor. 
677d t]Çn (hammãn), (hammãnim) altares de incenso. 

Esta raiz refere-se ao calor físico, isto é, aquele produzido pelo sol, pelo corpo 
humano, por roupas e por um forno. Aparece na maioria das línguas semíticas (acadiano, 
emmu, CAD, E, p. 150 e s.; ugarítico, hm, UT, 19:870). Alguns usos de hõreb e shãrab são 
paralelos do sentido de "calor produzido pelo Sol" ou de "pele". Calor num sentido 
emocional é, geralmente, representado por hémâ e seus termos derivados (cf. Is 57.5; Jr 
51.39; SI 39.3(41). Essa raiz ocorre 39 vezes. 

hõm. Calor, quente. Este substantivo indica uma coisa tipificada pelo calor, a saber, 
uma estação (Gn 8.22; Jó 24.19; Jr 17.8; KB) e pão (1 Sm 21.6(7], usado como adjetivo). 
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678 c ç n (hãmas) 

O infinitivo de hãmam aparece com a mesma forma deste substantivo. O substantivo 
ocorre quatro vezes. 

ham, hammim. Momo. Este adjetivo modifica a palavra, aplicando-lhe a qualidade 
resultante de hãmam. Ocorre duas vezes. 

hammâ. Sol, calor produzido pelo SoL Geralmente este substantivo (com exceção de 
SI 19.6[7]) é uma alternativa poética para shemesh, "sol". Pode deixar alguém "denegrido" 
(ou bronzeado), como acontece com o luto (IBB, Jó 30.28; cf. ARA). Na hora do juízo ele 
escurece-se (Is 24.23) e torna-se mais luminoso na hora da redenção (Is 30.26), embora 
um único acontecimento histórico possa produzir ambos os resultados. É significativo que 
essa palavra seja paralela de shahar (q.v.; veja também hãlal e Vbanâ) e possa ser um 
nome próprio cananeu designativo do deus-sol e poucas vezes identificado (Ct 6.10). Essa 
ocorre seis vezes. 

hammãnim. Altares de incenso. Este substantivo refere-se a pequenos objetos de culto 
(2 Cr 34.4) usados na adoração pagã e é paralelo de 'ashêrtm (Is 17.8). Inscrições 
nabateanas e de Palmira confirmam essa identificação. Talvez os pequenos objetos de 
pedra em forma de cálice descobertos em escavações por toda a Palestina sejam 
hammãnim (AI. v. 1, p. 286). A palavra ocorre oito vezes. 

Bibliografia: LEWY, Julius, The old west semitic sun-god Ham mu, HUCA, 18:429-81. 
— WRIGHT, G. E., "Sun-image" or "altar of incense"?, BA, 1:9-10. 

L.J.C. 
]E3n (hammãn). Veja o n.° 677d. 

678 CÇH (hãmas ) injustiçar, ser violento com, tratar violentamente. Usado sete 
vezes no qal, uma vez no nifal. O cognato árabe significa "ser duro, exigente, 
severo". 

Termos Derivados 

678a (hãmãs) violência, mal, injustiça 

678b CQTin (tahmãs) avestruz macho. 

Este substantivo e o verbo são, no total, usados 67 vezes, e a maioria dos tradutores 
parece satisfazer-se com a idéia de violência (KJV, RSV, NIV). Pode-se, no entanto, assinalar 
que a palavra hãmãs é usada no AT quase sempre com a idéia de violência pecaminosa. 
Ela não se refere à violência das catástrofes naturais nem à violência vista numa 
perseguição policial em filmes de televisão. A palavra é, com freqüência, sinônimo de 
extrema impiedade. Foi uma das causas do dilúvio (Gn 6.11. 13, onde a palavra é paralela 
de "corrupção"). Outros empregos são: uma testemunha "maldosa" (Êx 23.1; cf. iníqua , 
IBB, Dt 19.16); ódio "cruel" (SI 25.19); 'Violência" (SI 72.14, paralelo de "opressão"); 
"violência" tornada em 'Vara perversa" (Ez 7.11, uma vara para punir a iniqüidade, NIV). 
O aspecto de pecaminosidade é também ilustrado com o verbo, que em duas vezes refere-
se à "transgressão" da lei de Deus (Ez 22.26; Sf 3.4). 
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679 f q n (hãmêts) 

De especial interesse é a enigmática reação de Sara frente ao desprezo manifestado 
por sua serva. Ela diz a Abraão: "Minha violência seja sobre ti" (Gn 16.5). Speiser 
(Genesis, AB, p. 116-8) interpreta a frase como uma construção objetiva, "a injustiça feita 
a mim". Segundo Speiser, "hãmãs, 'ilegalidade, injustiça* [...] é termo estritamente 
jurídico que o tradicional vocábulo Violência' deixa de representar satisfatoriamente". 
Pode ser que Sara estivesse declarando Abraão responsável pelo que acontecera ou pode 
até mesmo sugerir que ela está dizendo que cabe a ele corrigir aquela injustiça. 

R.L.H. 

679 fCíl (hãmêts) /, estar azedo, fermentado. 

Termos Derivados 

679a "^fOn (hãmêts) aquilo que está fermentado. 

679b (hõmets) vinagre. 

679c f ü n (hãmits) temperado. Ocorre somente em Jó 30.24. 
679d n^çnp (mahmetset) qualquer coisa fermentada. Ocorre somente em 

Êxodo 12.19, 20. 

O verbo aparece cinco vezes no qal, duas vezes no hifil e uma no hitpael. 
Esta raiz designa a ação e o resultado do fermento, s"ôr, na massa de pão, a qual 

é lehem hãmêts. O significado básico é tornar-se fermentado ou azedo. Oséias 7.4 
apresenta uma breve descrição de um padeiro que trabalha na massa fermentada até que 
ela esteja pronta para ir ao forno. Essa idéia de tornar-se azedo é aplicada às atitudes 
negativas de uma pessoa em Salmos 73.21 e provavelmente em Salmos 71.4, onde é 
traduzida por "cruel". 

O principal significado religioso da palavra é que o fermento era excluído de certas 
práticas religiosas dos hebreus. O paralelo hifil do verbo é empregado numa enérgica 
determinação de que qualquer um que comer pão feito com fermento durante a festa da 
Páscoa deve ser eliminado de Israel (Êx 12.19, 20). Êxodo 12.39 assinala que o pão da 
Páscoa não era feito com fermento, porque os hebreus saíram às pressas do Egito, não 
tendo, portanto, tempo para fazer a massa crescer. Desse modo, isso tinha o valor 
simbólico de ensinar Israel que, tendo sido redimidos do Egito, ele devia abandonar 
rapidamente sua velha vida e, pela fé, partir para a terra prometida. 

hãmêts. Levedura, pão com fermento. Esta é a palavra básica para designar comida 
que está em processo de fermentação ou que fermentou. Normalmente, ela se limita a 
comidas de cereais: trigo, cevada e espelta. No AT esses cereais tinham significado 
teológico porque, quando moídos e misturados com fermento, seu uso era proibido em 
certas atividades religiosas. No exame da forma verbal, assinalou-se que todo aquele que, 
durante a Páscoa, comesse pão feito com fermento deveria ser excomungado. O 
substantivo é empregado neste contexto (Êx 12.15), e, em Êxodo 13.3, 7, menciona-se que 
é proibido ter pão de fermento na casa ou na mesa durante a Páscoa por causa do evento 
do Êxodo e do ato divino de tirar rapidamente os hebreus do Egito (veja também Dt 16.3). 

O pão de fermento também era proibido nas ofertas de sacrifícios que envolvessem 
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683 "".OI (hãmar) 

A 
sangue (Ex 23.18; 34.25). Nem esse pão nem mel podiam ser queimados como oferta de 
manjares (Lv 2.11); o pão também não podia ser queimado sobre o fogo da oferta de 
manjares (Lv 6.15). Mas o pão de fermento podia ser comido com a oferta de gratidão (Lv 
7.13; Am 4.5) e com a oferta de primícias (Lv 23.17). 

No pensamento judaico posterior o pão de fermento tornou-se símbolo de corrupção 
e impureza, como também ocorreu nos ensinos de Jesus (Mt 16.2; Mc 8.15) e em uma 
observação feita por Paulo em 1 Coríntios 5.8. 

Bibliografia: B E A K , H. F., Leaven, em IDB, v. 3, p. 104-5. — L E W I S , J. P. Leaven, 
ZPEB, v. 3, p. 901-903. — W H I T E , H. A., Leaven, In: A Dictionary ofthe Bible, v. 3, Charles 
Scribner's Sons, 1903, p. 90. — Hamez, em Encyclopaedia Judaica, v. 7, p. 1235-6. 

G . H . L . 

680 JT>n (hámats) II, estar (ser) vermelho (Is 63.1; SI 68.24). 

681 |*On (hãmats) III, ser cruel, implacável (SI 71.4). 

Termo Derivado 

681a p : n (hãmôts) aquele que é cruel, o implacável (Is 1.17). 

682 pÇH (hámaq) desviar-se (Ct 5.6, qal; Jr 31.22, hitpael). 

Termo Derivado 

682a piGH (hammüq) encurvado, curva (Ct 7.2). 

683 1ÇT (hãmar) I, fermentar, ferver, espumar. 

Termos Derivados 

683a - r . q n (hemer) vinho. 

683b (hêmãr) betume. 

683c "̂".CÍT (hõmer) argamassa, cimento. 

683d "içn (hãmar) calafetar com piche (Êx 2.3, somente). 

Esta raiz confunde-se às vezes com outra de consoantes idênticas, que significa "estar 
(ser) vermelho" (raiz III). 

A forma verbal desta raiz se vê ilustrada em Salmos 46.3(4], na oração "ainda que 
as águas [...] espumejem" (ARA; "...se perturbem", TB). Uma extensão às emoções humanas 
é encontrada em Lamentações 1.20; 2.12 "Onde há pão e vinho?". O verbo provavelmente 
significa "estar vermelho" (IBB, "inflamado") em Jó 16.16. 

hemer. Vinho. Substantivo masculino que ocorre apenas em Deuteronômio 32.14 e Isaías 
27.2. 
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684 " a n (hãmar) 

hêmãr. Betume, piche. Este substantivo masculino pode ter origem no borbulhar do 
piche ou no seu afloramento à superfície da terra do mar Morto, ou ainda à sua cor 
marrom avermelhada. Esse material era usado como na Babilônia (Gn 11.3), abundante 
na região do mar Morto (Gn 14.10) e importado pelo Egito (Êx 2.3) para uso como 
argamassa e selador. 

hõmer. Argamassa, barro. Este substantivo também designava o barro avermelhado 
daquela região, em particular da Palestina. Veja Isaías 29.16; 45.9 (personificado); 
Jeremias 18.4; e cf. Jó 30.19; Isaías 10.6. Em um caso as vestes são comparadas a barro 
(Jó 27.16). 

Jó ampliou o sentido deste termo para designar corpos humanos em 4.19; 10.9; 13.12, 
e então comparar metaforicamente a relação entre o Criador e o homem como criatura com 
a relação oleiro—barro. Dentro dessa mesma linha de pensamento, Isaías 45.9 personifica 
o barro que se revolta contra o oleiro, para indicar que a idolatria é inatural e ilógica. 

[Ou pode ser que essa passagem signifique que simples homens, o barro, não devem 
questionar os caminhos do Soberano da história, o Oleiro. O desafio que especificamente 
se faz aqui pode ser o de alguém que questiona o uso, pelo Senhor, do rei persa 
incircunciso, Ciro, para servir tanto na condição de seu pastor para restaurar Israel como 
na de seu ungido para esmigalhar a oposição ao seu povo (Is 44.28—45.1), e, dessa forma, 
fazer brotar a justiça de Deus (Is 45.8). B.K.W. ] 

Esse tema também aparece em Isaías 64.7 como uma humilde afirmação da relação 
que o homem, como criatura, tem com Deus. Jeremias recebeu instrução de Deus para ir 
à olaria e observar o oleiro transformar o barro em utensílios (Jr 18.1-4), então Deus 
assemelhou Israel e as nações a barro nas mãos de um oleiro. A diferença crucial 
encontra-se na capacidade que o homem tem de dizer "sim" ou "não" e o direito que Deus 
tem de reagir com graça ou juízo. Paulo empregou em seu raciocínio a mesma metáfora 
para demonstrar a soberania de Deus sobre o homem (Rm 9.20-23). 

G.V.G 

684 ~"içn (hãmar) II, amontoar, empilhar. Em Habacuque 3.15 alguns tradutores 
confundem esta com a primeira raiz (e.g., BJ, "turbilhão"). 

Termos Derivados 

684a i cn (fiõmer) I, montão. 

684b nOTT (hõmer) II, hômer (traduzido também por ômer). 
684c -nbn (hãmõr) montão. 

A forma verbal encontra-se no AT caso a forma de Habacuque 3.15 seja um particípio. 
Em Êxodo 8.10 a forma nominal é duplicada no plural por questão de ênfase, tendo 
origem no substantivo masculino hõmer. Medida hebraica de capacidade, a palavra 
hõmer possivelmente vem do ato de encher ("amontoar") de cereal um recipiente ou de 
derramar líquido dentro de um jarro. Como medida de cereais, o hômer (IBB) continha 10 
efas, o que perfazia um total de 220 1 de cereais, tendo-se por base o efa a 22 l. Como 
medida de volume, o hômer comportava dez batos (22 1), equivalentes a 220 1 de líquido 
(veja a análise de medidas no verbete "efa"). Essas medidas são mencionadas em vários 
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686 (hãmash) 

contextos religiosos (Lv 27.16; Nm 11.32; Ez 45.11, 13, 14). 
O substantivo masculino hãmôr aparece de forma redundante em Juizes 15.16 para 

realçar a magnitude da vitória de Sansão sobre os filisteus. 

685 ~iün (hãmar ) ///, estar (ser) vermelho. A forma verbal encontra-se possivel-
mente em Jó 16.16. 

Termos Derivados 

685a "riüTJ (hãmôr)jumento. 

685b "fiCrr iyahmúr) corço. 

Não está claro se este substantivo masculino provém da raiz que significa "vermelho", 
visto que no Oriente Médio bem poucos jumentos são de cor avermelhada. Desde tempos 
remotos este animal tem servido ao homem de animal de carga, de meio de transporte e 
de animal para a lavoura. Ele está entre aquelas criaturas relacionadas como impuras 
para alimentação (Lv 11.1-8; Dt 14.3-8), mas 2 Reis 6.25 diz que sua carne foi comida em 
época de fome desesperadora. A força do animal é metaforicamente aplicada a Issacar (Gn 
49.14), e seu sepultamento à morte ignominiosa do rei Jeoaquim (Jr 22.19). 

Em contraste com a mula e o cavalo, que eram associados com a guerra, o jumento 
era associado com paz e humildade (2 Sm 19.27) e, desse modo, foi relacionado com o 
Messias em Zacarias 9.9 e em Mateus 21.5, 7. Há um quê de desprezo em Ezequiel 23.20, 
que se refere aos órgãos genitais de um jumento. 

O jumento e o boi não podiam arar juntos (Dt 22.10), mas tanto um quanto o outro 
se beneficiavam do descanso sabático (Dt 5.14). As crias eram sujeitas à lei dos 
primogênitos (Êx 13.13), mas entre os hebreus o jumento não podia ser sacrificado em 
rituais religiosos, ainda que em Mari um jumento fosse morto em cerimônias de 
estabelecimento de aliança ( M C C A R T H Y , D. J., Treaty and covenant, Pontif. Biblical Inst., 
1963, p. 53). De forma interessante, o Senhor usou um jumento para frustrar Balaão em 
algumas de suas maquinações (Nm 22—24). 

Bibliografia: COHON, Samuel, Ass, In: ISBE, v. 1, p. 287-8. — McCULLOUGH, W. S., 
Ass, In: IDB, v. 2, p. 260-1. — M C K E N Z I E , J. L., Ass, In: Dictionary of the Bible, v. 1, 
Bruce, 1965, p. 62-3. 

G.H.L. 

686 (hãmash) /, apanhar uma quinta parte. Este verbo denominativo ocorre 
somente no piei (Gn 41.34). 

Substantivo de Origem 

686a ÜOn (hàmesh), " £ 0 1 (hamishshã) cinco. 

686b CCn (hómesh ) quinta parte (Gn 47.26 somente). 
686c CuCi j (hãmishshim) cinqüenta. 
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687 DCn (hmsh) 

686d 'STÇO (hãmishi), rPCTOn (hãmishit) quinto (número ordinal). 

687 üCH (hmsh). II. Aceita como raiz de: 
687a ÜCfl (hõmesh) barriga, abdome (e.g., 2 Sm 2.23; 3.27). 

688 wGH (hmsh). III. Aceita como raiz de: 
688a •"ODTJ (hãmushim) em formação de combate (e.g., Êx 13.18; Js 1.14). 

689 HOn (hmt). Aceita como raiz de: 

689a r . ç n (hémet), rzr (hemet) odre (Gn 21.14, 15, 19). 

; n (hêri). Veja o n.° 694a. 

690 Hjn (hãnâ) declinar> curvar, acampar, sitiar. 

Termos Derivados 

690a rrcn (hãnàt) cela (abobadada). (Somente em Jr 37.16.) 
690b tmn (hãnit) lança. 
690c trijilO (maliãneh) acampamento. 
690d H3TT' (tahãnâ) acampamento. Ocorre somente em 2 Reis 6.8. 

O verbo é usado 143 vezes no AT, sendo 74 em Números. Estes dados são de esperar 
num livro da Bíblia que trata em grande parte das viagens do povo de Deus de um lugar 
para outro, ou de um acampamento para outro. 

mahãneh. Acampamento. No AT um "acampamento" é uma área cercada para proteção 
temporária (nunca permanente) de uma tribo ou exército. Deriva do verbo hãnâ, "curvar", 
e, por isso, pode ser que os acampamentos hebreus (ou os antigos acampamentos semitas, 
pois a palavra não se limitava aos hebreus) eram originariamente em círculo. 
Possivelmente tais acampamentos circulares, ou seja, tendas armadas num círculo 
protetor ao redor do rebanho, tenham tido origem em períodos seminômades do passado. 
Ou a palavra talvez se origine da disposição das forças atacantes em círculo numa 
situação de cerco. 

No entanto, uma rápida olhada no acampamento descrito nos primeiros capítulos de 
Números (1.47—2.34; 3.14-16; 10.11-28) revela que o acampamento israelita foi armado 
num quadrado em torno do tabernáculo do encontro. Numa disposição esquematizada, 
três tribos, cada uma com sua insígnia, ficavam estacionadas nos quatro lados do 
tabernáculo, estando os levitas numa posição especial. 

Não é fácil escolher um local para acampar quando se está ou espera-se estar o 
tempo todo atacado por forças contrárias. A Bíblia indica que pelo menos dois fatores 
eram levados em conta na escolha de um local para acampar: 1) disponibilidade de água 
(Js 11.5; Jz 7.1, e daí a vantagem de acampar num oásis em vez de num local dependente 
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691 Ü3H (hãnat ) 

do fluxo de um rio) e 2) linhas de defesa natural que formassem uma barricada (1 Sm 
17.3; 26.3). 

De maior relevância, o acampamento, tal como descrito no Pentateuco, adquire 
importância porque é adjacente ao tabernáculo, o local em que habita a presença de Deus. 
Conseqüentemente, deve-se observar e manter certas condições. De um lado, a limpeza 
no acampamento é imperativa (Nm 5.1-4; Dt 23.10-14). Os mortos eram enterrados fora 
do acampamento (Lv 10.4, 5). Os leprosos eram banidos do acampamento (Lv 13.46). 
Encostar em qualquer coisa morta tinha por castigo a exclusão do acampamento durante 
sete dias (Nm 31.19). Os criminosos eram executados fora do acampamento (Lv 24.23, e 
cf. Hb 13.12, "também Jesus [...] sofreu fora da porta"). O acampamento está 
demasiadamente perto da presença de Deus para se permitir que pecado ou impureza nele 
penetrem. A idéia de "acampamento de Deus" também se aplica ao templo permanente, 
conforme se vê em 2 Crônicas 31.2. 

A tradução de mahãneh por parembolê, na LXX, também é aplicada no NT à igreja 
(Ap 20.9), "o acampamento dos santos". 

hãnit. Lança . Arma mortal, a lança era uma arma curta e podia ser atirada (1 Sm 
18.10, 11; 20.33). Mesmo a parte inferior, pela qual era empunhada, podia ser usada como 
arma (2 Sm 2.23). Um bom número de vezes menciona-se essa arma como a arma pessoal 
de Saul: 1 Samuel 18.10; 19.9, 10; 22.6; 23.21; 26.7, 16, 22; 2 Samuel 1.6; 1 Crônicas 
11.23. Possivelmente seja símbolo de autoridade. Assim sendo, no texto ugarítico, 125:47, 
o filho do rei Krt, estando numa missão importante, carrega sua lança, presumivelmente 
como sinal de sua realeza. 

Golias também tinha uma lança (1 Sm 17.7; 21.9; 1 Cr 20.5). Em seu combate, ou 
duelo de campeões, com Davi, este não se contém e declara: "O SEXHOR salva, não com 
espada, nem com lança" (1 Sm 17.47). Este não é o tipo de arma que Deus armazena em 
seu arsenal (cf. 2 Co 10.4). Sem dúvida esta idéia é importantíssima aos olhos dos 
profetas à medida que antecipam a era vindoura de paz, quando os homens "converterão 
as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras" (Is 2.4; Mq 4.3). 

Bibliografia: AI, v. 1, p. 241-6. — YADIN, Y., The art of warfare in Biblical lands, 
v. 1-2, 1963. — UNGER, M. F., Unger's Bible Dictionary, Moody, 1957, p. 169-70. 

V.P.H. 

"PT! (hannún). Veja o n.° 694d. 

HiTT (hánút). Veja o n.° 690a. 

691 2)31 (hãnat) temperar, tornar temperado, embalsamar 

Termos Derivados 

691a L ( h a n u t t m ) embalsamamento, somente em Gênesis 50.3. 
691b tncn (hittã) trigo. 

O substantivo vem da raiz hãnat, que significa talvez "projetar" ou "amadurecer", 
porque, quando amadurecem, os grãos de trigo projetam-se da espiga. Na Bíblia a palavra 
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692 "[TI (hnk) 

é citada 30 vezes, e. com sete exceções, aparece no plural. O singular tem forma feminina, 
e o plural, forma masculina. 

Na Palestina é plantado depois que as chuvas de outono tornaram a terra mole o 
bastante para ser arada, o que ocorre em novembro—dezembro, e é colhido na primavera, 
entre abril e junho. A "ceifa do trigo" (q ftsir hittim) é mencionada em Gênesis 30.14; 
Êxodo 34.22; Juizes 15.1; Rute 2.23; 1 Samuel 6.13; 12.17. Das espécies de cereal citadas 
na Bíblia, o trigo (hittà) é geralmente considerado a mais valiosa. Observe-se que, dentre 
as sete espécies com que Israel é abençoado quando entra em sua nova terra, o trigo 
aparece primeiro (Dt 8.8). Existe até mesmo uma tradição no Talmude de que a árvore 
do conhecimento, provada por Adão e Eva, era uma hittà (Sanhearin, 70b). 

Este trigo era "colhido" (Rt 2.23; 1 Sm 6.13) e "malhado" (Jz 6.11; 1 Cr 20.21). 
Também aparece com destaque como parte das obrigações assumidas por Salomão na 
aliança que estabeleceu com Hirão, o rei da cidade fenícia de Tiro. Além de azeite de oliva, 
Salomão tinha de entregar trigo (1 Rs 5.11125); 2 Cr 2.10, 15 (9, 141) a Hirão. 

Duas vezes o salmista emprega simbolicamente a palavra para referir-se ao cuidado 
e à provisão divina: Salmos 81.16117]; 147.14. Deus promete "o mais fino trigo" (IBB; 
hèleb hittà), literalmente, "a gordura de rins do trigo" (cf. Dt 32.14). Espinhos são o 
oposto de trigo (Jó 31.40; Jr 12.13). 

Jesus, é claro, apelou para a analogia do "grão de trigo" em João 12.24 para deixar 
bem clara a necessidade de sua própria morte. Paulo, em 1 Coríntios 15.36 e s., emprega 
a mesma analogia para dizer que o corpo não pode ser transformado na nova vida da 
ressurreição a menos que morra. 

Bibliografia: F E L I K S , J., Wheat, em Encyclopaedia Judaica, v. 16, p. 480-1. — 
KLSLEV, M. E., Hitta and Kussemet: notes on their interpretations, Lêsonénu, 37:83-95 
(em hebraico). — T R E V E R , J. C., Wheat, In: IDB, v. 4, p. 839-40. 

V.P.H. 

ITCpjjI Chanuttm). Veja o n.° 691a. 

y:n (hanik). Veja o n.° 693a. 

nrin (hãninâ). Veja o n.° 694e. 
rr:n (hãnlt). Vide o n.° 690b. 

692 "TI (hnk). I. Aceita como raiz de: 
692a +-jn (hêk) palato, boca. A ASV e a RSV são semelhantes na tradução, 

embora a RSV duas vezes traga "fala" quando a ASV traz "boca" (Pv 5.3; Ct 5.16). 

Metade das ocorrências de hêk encontra-se em Jó, onde, traduzido freqüentemente 
por "boca", encontra-se num contexto de paladar ou fala. 

Teologicamente o termo é significativo em dois aspectos. Como órgão vital da fala, 
hêk, à semelhança de "boca" (peh, q.v.), está ligado ao que se diz de verdadeiro e de falso. 
A sabedoria, personificada, recomenda-se aos homens, ao dizer: "São justas todas as 
palavras da minha boca (hêk)" (Pv 8.8). Jó afirma ser inocente porque, quando provocado, 
não permitiu que sua boca (hêk) pecasse. 

Além de indicar sede, a expressão "língua presa no palato" (cf. BJ, Ez 3.26) é uma 
expressão idiomática hebraica para a pessoa que não tem o que dizer. A mudez de 
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693 (hãnak) 

Ezequiel pode indicar a gravidade da iminente destruição de Jerusalém ou talvez a 
importância de aguardar para falar apenas a palavra de Iavé. A expressão era usada em 
imprecações e juramentos (cf. SI 137.6). 

E.A.M. 

693 "TJL (hãnak) II, dedicar, inaugurar. 

Termos Derivados 

693a í y r r (hãnik) servo treinado. 

693b (hãnukkâ) dedicação. 

693c riwH (hakkã) gancho preso na mandíbula, anzol. 

O verbo ocorre apenas cinco vezes tendo "casa" como objeto, seja particular (Dt 20.5) 
seja religiosa (e.g., 1 Rs 8.63). Conquanto seja geralmente traduzido por "dedicar", uma 
tradução mais precisa é "começar" ou "iniciar". Veja Provérbios 22.6, quanto a hãnak 
traduzido por "ensinar", "treinar" (uma criança). São sinônimos: qãdêsh, "separar" (uma 
noção que não é inerente a hãnak), e a expressão mãlê' yad, "encher a mão" (com ofer-
ta?) para Iavé (cf. Jz 17.5, 12; Êx 29.24 e s.), expressão utilizada com respeito a "povo". 

hãnak é mais bem entendido como "inaugurar". Não há no termo em si nenhuma 
noção de dedicação a alguém ou para alguma coisa, embora esse conceito esteja presente 
nos sinônimos. Com uma exceção (Pv 22.6, onde o sentido é de "começar"; cf. NEB), hãnak 
e seus derivados referem-se a uma ação relacionada com estruturas, tais como um edifício 
( 1 Rs 8 . 6 3 ) , um muro (Ne 12 .27 ) , um altar (Nm 7 . 1 0 ) ou uma imagem (Dn 3 .2 ) . 

hãnak, com quase toda certeza, é uma ação comunitária que, no caso de estruturas 
religiosas, envolve oferendas. A cerimônia de dedicação (hãnukkâ) do altar de Salomão 
prolongou-se por sete dias (2 Cr 7.9). A dedicação do templo de Salomão, bem como do 
templo da época de Esdras, foi assinalada por numerosos sacrifícios (1 Rs 8.63; Ed 6.17). 

A julgar pela prática israelita, o início do uso de uma estrutura religiosa recebia 
importância especial. O término de um projeto era marcado com uma inauguração da 
estrutura, evento devidamente acompanhado de sacrifícios e júbilo. Os rituais de 
inauguração têm o seu lugar. Em outras passagens, com o uso de outros vocábulos, dá-se 
ênfase maior à consagração do povo a Deus. 

hãnik . Servos treinados, homens treinados. Um hapax legomenon que ocorre em 
Gênesis 14 .14 . A palavra é agora traduzida por "servo armado", empregada por chefes 
palestinos, conforme mencionado nos textos egípcios de execração (século XIX a.C.), e numa 
inscrição cuneiforme do século V a.C., encontrada em Taanach, Israel. É de significado 
textual o fato de que este hapax tem bons paralelos no segundo milênio a.C. Não tem 
maior significado o número de servos armados nascidos na casa de Abraão ( 3 1 8 ) . Nem 
deve ser comparado em detalhes com o Escaravelho de Amenófis III, que registra que a 
princesa Giluquipla chegou de Naaraim (Harã) com 3 1 7 mulheres do harém ( D E B U C K , A., 
Egyptian reading book /, 1948, p. 67). 

hãnukkâ. Dedicação, inauguração. O termo ocorre oito vezes no hebraico e duas em 
cada uma das porções aramaicas de Esdras e Daniel. O substantivo é muito conhecido por 
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694 ]Ti (hãnan) 

causa de seu uso no período intertestamentário, quando designa o reestabelecimento da 
adoração no templo após a profanação por Antíoco Epifânio. Esta festa de hãnukkâ é 
mencionada em João 10.22. Ocorre no final de dezembro. 

Bibliografia: ALBRIGHT, W. F., JBL, 58:96. — , BASOR, 94:24. — LAMBDIN, 
Thomas O., JAOS, 73:150. — REIF, S. C., Dedicated to "jin, vr, 22:495-501. V.P.H. 

CXI (hinnãm). Veja o n.° 694b. 

693.1 (hãnãmêl) granizo com neve, chuva com neve. 

694 "TI (hãnan) I, ser gracioso, compadecer-se; no grau hitpael, suplicar, 

implorar. 

Termos Derivados 

694a t*n (hén) favor, graça. 

694b t q n (hinnãm) de graça, por nada. 

694c "Ti (hin) graça. Ocorre somente em Jó 41.4. 
694d (hannún) gracioso. 

694e (hãninâ) favor. 

694f T~T\r. (fhinnâ) súplica. 

694g (tahãnün) súplica. 

Palavra cognata do acadiano enénu, hanãnu, "conceder um favor", do ugarítico hnn, 
"ser gracioso, demonstrar favor" (UT, 19:882) e do árabe hanna, "sentir solidariedade, 
compaixão". 

É usado 56 vezes no qal, 17 vezes no hitpael, uma vez no hofal. uma vez no piei, duas 
vezes no polel e uma vez no nifal. 

O verbo hãnan descreve uma reação sincera de uma pessoa que tem algo a dar para 
alguém com necessidade. A sugestão de Ap-Thomas de que o verbo provém de uma raiz 
biliteral "curvar, inclinar", ou seja, condescender, não é convincente. De acordo com Flack, 
o verbo descreve "a ação que parte de um superior na direção de um inferior que não tem 
nenhum direito a tratamento clemente". 

Reagindo a estudos prévios, Neubauer, em sua recente monografia, define o verbo 
como a intervenção de Deus para salvar e ajudar seu servo ou nação fiel, repousando a 
ênfase na lealdade em vez de na graça e no amor. Ele chega a essa conclusão com uma 
extrapolação das relações sociais para as relações teológicas. Sua tentativa de perceber 
tal nuança nas várias ocorrências de hãnan e seus derivados conduz a interpretações 
forçadas. 

Para traduzir o verbo, a LXX usa oikteireõ, "ter piedade ou compaixão", eleõ, 
"demonstrar misericórdia ou solidariedade", e, no grau hitpael, deisthaõ, "suplicar". 

O verbo é empregado em contextos sociais ou seculares bem como teológicos. Com 
freqüência tem o sentido de demonstrar bondade para com os pobres e necessitados. 

Jó implora a seus amigos: "Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos 
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694 ]Ti (hãnan) 

de mim'' (Jó 19.21). 
O grau hitpael significa "rogar", como em Gênesis 42.21, onde os irmãos se recordam 

de como José havia implorado a eles. O capitão sírio suplicou a Elias em favor de sua vida 
e das de seus soldados (2 Rs 1.13). Ester implorou ao rei com lágrimas (Et 8.3; cf. 4.8). 

O aparente nifal de Jeremias 22.23, néhant, é provavelmente um erro textual de uma 
forma derivada do verbo 'ãnah, conforme o demonstram a LXX, a Peshita e o Targum. 
As traduções modernas seguem a LXX, katastenaxeis, e traduzem por "gemerás". 

O surpreendente número de usos no grau qal, cerca de 41 casos, tem Iavé como 
sujeito. A súplica honnêni, "tem compaixão de mim"*, aparece 19 vezes nos Salmos. O 
salmista pede que Iavé lhe seja favorável em vista da sua solidão (SI 25.16[17)), angústia 
(SI 31.9110]), transgressões (SI 51.113]), onde o favor que ele pede é que Deus apague a 
acusação que há contra ele, etc. Cf. Isaías 33.2. 

O Senhor deu graciosamente filhos a Jacó (Gn 33.5) e o fez prosperar (Gn 33.11). A 
bênção de José sobre Benjamim (Gn 43.29) e a bênção de Arão (Nm 6.25) pedem que Deus 
seja gracioso no seu lidar. 

Amós (5.15) insta seus ouvintes a estabelecerem a justiça para que Deus seja 
gracioso com eles. Em última análise, o Senhor é soberano em agir graciosamente com 
aqueles a quem escolhe (Êx 33.19). 

O hitpael é usado em súplicas a Deus: por Moisés, que implora para ver a Terra Pro-
metida (Dt 3.23); por Salomão, na dedicação do templo (1 Rs 8.33, 47, 59; 9.3; 2 Cr 6.24, 
37); pelo salmista (SI 30.819]; 142.1|2]); e por Oséias (12.4[5]), ao referir-se ao apelo de Ja-
có ao anjo com quem lutava. Jó, que é aconselhado por Bildade a implorar a Deus (Jó 8.5), 
consente que, embora ele fosse justo, este seria o único recurso de que dispunha (Jó 9.15). 

Em vez de interpretar hannôt como infinitivo em Salmos 77.9(10], "esqueceu-se Deus 
de ser benigno?", Dahood sugere interpretá-lo como substantivo que faz paralelo com 
rahãmãyw, "entranhas" (BJ; ARA, "misericórdias"). Ele traduz: "Secaram-se as partes mais 
íntimas de Deus?". 

O verbo hãnan e seus derivados são elementos componentes dos nomes de 51 
pessoas. Estes incluem: Baal-Hanã, Elanã, Hananeel, Ilanani, Ilananias, Ana, Hanum, 
Henadade, Jeoaná, Joanã, Teína. Cf. os nomes púnicos Hano e Aníbal. 

O antropônimo feminino hannâ, isto é, Ana, deu origem a Anna, Ann, Nan, Nancy 
(inglês), Anita (espanhol) e Annette (francês), yôhãnãn (Joanã) deu-nos o nome João: 
John (inglês), Jean (francês), Giovanni (italiano), Juan (espanhol), Johann e Hans 
(alemão), Jan (holandês) e Ivan (russo). 

Quanto a sinônimos de hãnan, etc., veja especialmente hesed e rahüm. 

hên. Favor, graça, encanto, etc. Esta palavra ocorre 69 vezes, das quais 43 vezes na 
frase "achar favor aos olhos de", sete vezes com o verbo "dar" e três vezes com o verbo 
"alcançar" (Et 2.15, 17; 5.2), o que nos deixa com 14 usos independentes da palavra. 

O vocábulo jamais aparece com artigo ou no plural; uma única vez é acompanhado 
de sufixo possessivo (Gn 39.21). 

A grande maioria dos usos da palavra é de significado secular e não teológico.Em 
contraste com o verbo hãnan, o centro da atenção não recai sobre aquele que concede o 
favor, mas no que recebe tal favor. Em contraste com as freqüentes ocorrências do verbo 
e outros derivados, nos Salmos hên aparece apenas duas vezes: "o SENHOR dá graça" 
(84.11(12]); "nos teus lábios (isto é, do noivo] se extravasou a graça" (45.2 (3]). 

hên aparece 13 vezes em Provérbios, freqüentemente com significado estético de 
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encanto ou beleza. 
Conforme ressaltado por Neubauer, muitas das passagens em que se encontra esta 

frase dizem respeito à relação de um superior para com um inferior, por exemplo, de um 
rei para com seu súdito. Mas é ir longe demais sustentar que a expressão é um terminas 
technicus em que, em Gênesis 32.5, Jacó estaria, de fato, reconhecendo-se como vassalo 
de Esaú. 

A frase é encontrada na passagem crucial sobre a justificação para divórcio, em 
Deuteronômio 24.1, a qual era o fundamento para o debate entre Hillel e Shammai. O 
rabi Akiba sustentava que um homem poderia se divorciar de sua esposa "caso 
encontrasse outra mais formosa do que ela, porquanto está escrito: 'se ela não for 
agradável aos seus olhos'". 

No uso teológico, o texto bíblico declara que Noé e Moisés acharam graça diante do 
Senhor (Gn 6.8; Êx 33.12). Foi o Senhor que fez com que José achasse favor perante o 
carcereiro-chefe (Gn 39.21) e os israelitas encontrassem favor perante os egípcios (Êx 3.21; 
11.3; 12.36). Em Números 11.15, Moisés está pura e simplesmente dizendo ao Senhor: 
"Faze-me um favor e mata-me". 

Em Zacarias 12.10 é dito que será derramado sobre a casa de Davi e os moradores 
de Jerusalém "o espírito de hèn e tahãnünim". O Targum traz "um espírito de 
misericórdia e compaixão"; Unger interpreta isso como o Espírito Santo. 

Os gritos de aclamação, quando do término do templo de Zorobabel em Zacarias 4.7, 
literalmente, "hèn, hên", são interpretados por Unger como "Que coisa graciosa (bela)!". 
Sellin sugeriu: "Bravo, bravo!". 

Em diversas passagens, hên significa "encanto" ou uma personalidade atraente que 
cria uma impressão favorável. Nos Provérbios Aramaicos de Ahiqar, encontramos a frase 
hn gbr hymnwth, "pois o encanto de um homem é a sua veracidade" (ANET, n.° 132, p. 
429). É dar atenção à sabedoria que produz esse favor: Provérbios 3.4; 13.15; Eclesiastes 
9.11; 10.12. A mulher com essa graça ou encanto, e não apenas com beleza física (Pv 
11.16; cf. 11.22), é digna de honra. 

A mulher que teme ao Senhor é louvada, em contraste com aquela que simplesmente 
possui encanto enganoso e beleza vã (Pv 31.30). Naum 3.4 compara Nínive a uma 
prostituta que é tôbat hên, expressão que a LXX traduz por kalê kai epicharis e a Vulgata 
como speciosae et gratae, isto é, "bela e agradável". Cf. ARA, "bela e encantadora"; NEB, 
"bela de aparência". 

hinnãm. De graça, por nada, injustamente, sem causa, em vão. Cf. latim grátis, 
português gratuitamente. Este advérbio ocorre 32 vezes. Não possui nenhum significado 
religioso intrínseco. 

Pode significar "de graça", como em Gênesis 29.15. Em Êxodo 21.2, 11, designa o 
escravo hebreu libertado; em Números 11.5, o alimento que era comido de graça no Egito; 
em Isaías 52.3, os judeus que se venderam para a escravidão "por nada". 

Em Provérbios 23.29 o alcóolatra tem feridas "sem causa" (ARA) ou, melhor ainda, 
"por um nada" (PIB). A NEB parafraseia: "Quem ganha um machucado sem saber por 
quê?". 

O salmista queixa-se de que seus inimigos planejam "sem causa" o mal para ele (SI 
35.7; NEB, "sem serem provocados"). Cf Salmos 109.3; 119.161. 

Emprega-se a palavra hinnãm com diferentes sentidos em Jó. Satanás indaga (Jó 
1.9) se Jó teme a Deus "debalde", isto é, sem outras intenções. Deus responde (Jó 2.3) a 
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Satanás afirmando que este o incitara "sem causa" ou "sem justificativa" contra Jó. Mais 
tarde Jó (Jó 9.17) queixa-se de que suas feridas se multiplicaram "sem motivo algum" (JB). 
Elifaz acusa Jó de tomar penhores "injustamente" (PIB, Jó 22.6). 

A palavra também pode ter o sentido de "em vão", como em Provérbios 1.17 (PIB), 
referindo-se à armadilha para aves preparada inutilmente. Em Ezequiel 6.10 Iavé adverte 
que ele não falou em vão. 

Dahood sugeriu que hinnãm, por exemplo, em Salmos 35.7, deve ser traduzido por 
"secretamente, furtivamente", com base no ugarítico hnn. No entanto, a tradução usual 
faz bom sentido. 

O verbo aramaico cognato do hebraico hãnan é usado no grau peal, em Daniel 
4.27(24], no conselho de Daniel a Nabucodonosor para este "usar de misericórdia" para 
com os pobres, e no grau hitpael, em Daniel 6.11(12], para indicar a súplica de Daniel. 

hannün. Gracioso. Esta palavra aparece 13 vezes, 11 das quais em combinação com 
rahúm, "misericordioso, compassivo". Geralmente a LXX traduz por eleémõn, 
"misericordioso". O adjetivo descreve os atos graciosos de Iavé. Sua graça revela-se 
juntamente com sua justiça, pois a maioria das passagens que falam dele como hannün 
também falam de ele julgar o mal, por exemplo, Joel 2.13. 

Todas as ocorrências de hannün referem-se a Deus (Êx 22.27(26]; 34.6; 2 Cr 30.9; Ne 
9.17, 31; SI 86.15; 103.8; 111.4; 116.5; 145.8; J1 2.13; Jn 4.2). Em Salmos 112.4, a RSV 
substitui "ele" por "o S E N H O R " como o sujeito da expressão "é [...] misericordioso", mas a 
descrição provavelmente designa o homem justo que partilha das características divinas. 

Talvez o uso mais marcante desta palavra seja a grande proclamação do nome de 
Deus para Moisés no monte Sinai (Êx 34.6). Em passagens posteriores o versículo é 
mencionado repetidas vezes (Nm 14.18, mas não emprega esta frase; SI 86.15; 103.8, 
145.8; J1 2.13; Jn 4.2). 

hãninâ. Favor, piedade. Ocorre apenas uma vez, em Jeremias 16.13. A LXX traduz por 
eleos, "piedade, misericórdia". Devido à apostasia de Judá, o Senhor diz que já não 
concederá sua piedade. 

f h i n n â . Súplica, misericórdia O vocábulo ocorre 24 vezes e, com duas exceções, 
quando tem o sentido de "misericórdia", significa uma oração em que se pede graça. 
Metade das ocorrências está na oração de Salomão, por ocasião da dedicação do templo 
(1 Rs 8 e 9; 2 Cr 6). 

Em Josué 11.20 fhinnâ indica a "misericórdia" do vitorioso para com o derrotado, e 
em Esdras 9.8, a "graça" (ARA) ou "misericórdia" (NAB) de Iavé para com o remanescente 
de seu povo. Nos dois casos a LXX traz eleos, "misericórdia". 

tahãnün. Sempre empregado no plural tahãnúnim. Súplicas. Em geral semelhante à 
palavra anterior, mas representando um apelo menos formal (usado uma única vez na 
oração de Salomão em 2 Cr 6.21) do que no extravasamento de uma alma atribulada; 
usado como paralelo de "pranto" em Jeremias 3.21; 31.9. E usado sete vezes nos Salmos, 
sempre, com uma só exceção, na frase qôl tahãnünay, "a voz das minhas súplicas" ( I B B ) , 

"meu grito por misericórdia" ( N E B ) . 

497 



695 ]Ti (hãnan) 

Bibliografia: A P - T H O M A S , D . R . , Some aspects of the root H N N in the Old Testament, 
JSS, 2:128-48. — F L A C K , E. E., The concept of grace in Biblical thought, Biblical Studies 
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695 ]3H (hãnan) II, ser repugnante (Jó 19.17, somente). 

696 =|T? (hãnép) ser (estar) maculado, contaminado, profanado, corrompido. 
(A ASV t raduz de f o rma semelhante ; a RSV traz " contaminar " e m lugar das 
traduções escolhidas pe la KJV.) 

Termos Derivados 

696a "T̂ JTI (hõnep) hipócrita. 

696b ^"JH (hãnép) hipócrita. 
696c (hãnuppã) profanidade, contaminação, somente em Jeremias 

23.15. 

A noção fundamental é de inclinar-se para o que não é certo, enquanto em árabe 
pode ter o sentido de tender para uma posição correta. Em aramaico a raiz significa "agir 
falsamente com", "agir com hipocrisia"; em acadiano (correspondência de Amarna), "ser 
cruel com" ( B D B ) . O verbo aparece 11 vezes, sete das quais no qal. 

O verbo pode referir-se ao fato de a terra ser contaminada por várias razões. No qal 
há menção da transgressão das leis, violação dos estatutos e quebra da aliança, sendo 
todas elas coisas que contaminam a terra (Is 24.5). A quebra dos votos matrimoniais para 
casar-se com outra pessoa impede uma volta para o primeiro cônjuge; da mesma maneira, 
um povo favorecido que oscila entre a devoção aos ídolos e o Senhor contamina a terra (Jr 
3.1). A prova da imoralidade e de outras formas ostensivas da perversão do culto à 
fertilidade em Canaã se via no alto de cada colina da terra, desse modo contaminando-a 
(Jr 3.2, 9). Por causa de muitos pecados, Sião arriscava-se a ser disciplinada por Deus, 
ao contaminar-se com nações pagãs (Mq 4.11). 

O grau hifil descreve a contaminação da terra. O assassino que havia derramado 
sangue inocente era considerado alguém que contaminava a terra (Nm 35.33). 

O profeta e o sacerdote podiam contaminar-se. Suas ações más podiam ser vistas 
mesmo na casa do Senhor, e sua contaminação atingia o templo (Jr 23.11). A predição de 
Daniel acerca de Antíoco Epifânio indicava que ele lisonjearia (na verdade, contaminaria) 
aqueles que já tivessem quebrado a aliança. Alguns governantes mal orientados, na 
verdade, serviriam a seus próprios interesses na corrupção do santuário, mas as forças 
contrárias daqueles que conheciam a Deus (os macabeus) entrariam em ação contra esse 
mal (Dn 11.32). 

O adjetivo denota homem ímpio, alguém que se esquece de Deus (Jó 8.13) e vive em 
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oposição a tudo o que é direito (Jó 17.8; Is 9.17; 10.6). Das 13 vezes em que o vocábulo é 
empregado, aparece oito vezes em Jó, enfatizando a atividade e a tragédia dos ímpios. 
Desaparecerá qualquer esperança que os ímpios possuem (Jó 8.13). Os ímpios jamais 
poderão entrar na presença de Deus (Jó 13.16). A associação com os ímpios é uma 
experiência estéril (Jó 15.34). Os ímpios têm prazeres, mas momentâneos (nunca para 
sempre, Jó 20.5). Os ímpios não devem ter cargos no governo para que o povo não caia 
numa armadilha (Jó 34.30). Aquele que se esquece do temor a Deus é ímpio, uma ameaça 
para a sociedade. Ele será julgado. 

Davi mostra o caráter pervertido dos ímpios. Aqueles que se voltaram contra ele 
foram comparados com o gracejo grosseiro às mesas de banquetes dos ímpios (SI 35.16). 
Deus julgará o caráter dos ímpios, o seu ser e suas ações. A retribuição virá tão 
rapidamente que até mesmo os ímpios tremerão e ficarão aterrorizados (Is 33.14). 

hõnep. Hipocrisia, Isaías 32.6. O "louco" (ARA; IBB, "tolo"; q. v. nãbãl, palavra mais 
pesada), com quem ninguém consegue arrazoar, é aquele que pratica impiedade ou 
profanidade. 

hãiièp. Hipócrita (adjetivo e substantivo). (A ASV, a RSV e a NIV em geral traduzem esta 
palavra por "ímpio", o que, dada a idéia básica da raiz, é possivelmente a melhor 
tradução.) 

L.G. 

697 pTf (hánaq) estrangular. Ocorre no nifal (2 Sm 17.23) e no piei (Na 2.13). 

Termo Derivado 

697a p2nç (mahãnãq) estrangulamento. 

698 "lOíl (hsd). Aceita como raiz de: 
698a t -CH (hesed) bondade, bondade amorosa, misericórdia e palavras 

semelhantes (KJV). (A RSV geralmente traz amor inabalável, às vezes lealdade; a 
NASB, bondade amorosa, bondade, amor; a NIV, amor infalível.) 

698b ^""'On (hãsid) aquele que é santo, piedoso. (A RSV traduz por fiel, 
piedoso, leal; a NIV, por santo, piedoso.) 

698c HTOn (hãsidâ) cegonha (talvez porque se acreditasse que ela era 
bondosa com seus filhotes). 

Durante séculos a palavra hesed foi traduzida por palavras como misericórdia, 
bondade, amor. A LXX geralmente utiliza eleos, e o latim, misericórdia. O Targum e a 
Siriaca geralmente empregam um cognato de tob. A raiz não é encontrada em acadiano 
nem em ugarítico. Até no BDB e no GB (que indicava Liebe, Gunst, Gnade, amor, bondade, 
graça) os léxicos eram semelhantes. O KB, contudo, traz "responsabilidade mútua daqueles 
[...] que pertencem um ao outro". 

Em 1927 Nelson Glueck, precedido pouco antes por I. Elbogen, publicou em alemão 
uma tese de doutorado, a qual foi traduzida para o inglês por A. Gottschalk, Hesed in the 
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Bible, com urna introdução por G. A. LaRue; essa dissertação é um divisor de águas do 
assunto. Suas idéias têm tido ampla aceitação. Em poucas palavras, Glueck teve como 
ponto de partida o crescente pensamento de que Israel estava ligado à sua divindade por 
meio de alianças, tais como os tratados dos hititas e de outros povos. Ele sustentava que 
Deus é descrito como alguém que se relaciona com Israel basicamente dessa maneira. Os 
Dez Mandamentos, ete., eram estipulações da aliança; as vitórias de Israel, recompensas 
por guardar a aliança; sua apostasia, violação da aliança; e a hesed divina não era 
basicamente misericórdia, mas lealdade em face das obrigações da aliança, uma lealdade 
que os israelitas também deviam demonstrar. Glueck foi, em grande parte, seguido por 
W. F. Lofthouse (1933), N. H. Snaith (1944), H. W. Robinson (1946), Ugo Masing (1954) 
e muitos outros. 

Houve, porém, outros que discordaram. F. Assension (1949) defendeu a idéia de 
misericórdia, baseando seu ponto de vista nas versões do AT. H. J. Stoebe (dissertação de 
doutorado em 1951, também artigos em VT, 1952, e em THAT) defendeu cordiabilidade, 
bondade. Sidney Hills e também Katherine D. Sakenfeld (The meaning of hesed in the 
hebrew bible: a neiv inquiry) sustentou que, de modo geral, hesed denota atos espontâneos 
de resgate ou livramento, que, no linguajar profético, inclui fidelidade. Quanto a esse 
apanhado histórico e as respectivas referências, veja SAKENFELD, p. 1-13 (doravante 
chamado Sak.); veja também LaRue, no livro de Glueck (doravante chamado G.). 

Este escritor ressalta que há considerável diferença teológica entre entender os Dez 
Mandamentos, por um lado, como estipulações de uma aliança restrita a Israel, à qual 
Deus permanece fiel e para as quais ele exige lealdade, e, por outro, como princípios 
eternos que têm origem na natureza de Deus e sua criação, aos quais todos os homens 
estão obrigados e com base nos quais Deus julgará com justiça ou, indo além disso, 
mostrará amor, misericórdia e bondade. 

Quanto ao sentido da palavra hesed, é conveniente partir, como o fizeram G. e Sak., 
do uso secular, ou seja, entre uma pessoa e outra. G. sustenta que hesed é praticado numa 
relação que eticamente vincula parentes, hóspedes, aliados, amigos e governantes. É 
fidelidade a obrigações da aliança, explícitas ou implícitas. Sak. analisa o mesmo material 
e conclui que, de fato, há um relacionamento presente (o amor quase torna necessária a 
relação sujeito—objeto), mas a hesed é gratuitamente concedida. É essencial a "liberdade 
para decidir". A ajuda é vital, alguém está em posição de ajudar, e o ajudador o faz dentro 
de sua própria liberdade. Portanto, esse "é o aspecto central em todos os textos" (p. 45). 

Parece que G., seguramente, encontra a idéia de obrigação onde ela é inexistente. 
Stoebe analisa extensamente hesed em THAT (p. 599-622) e comenta (p. 607) que 1 Reis 
é um caso em que a hesed é inesperada. Ben-Hadade estava derrotado. Ele não podia 
reivindicar direito algum. Ele esperava por misericórdia, bondade. Stoebe também cita os 
homens de Jabes (2 Sm 2.5). Saul havia morrido derrotado. Parece que o cuidado para 
com o corpo de Saul foi claramente um ato espontâneo de bondade. 

Da mesma forma, a disposição de Labão de enviar Rebeca para Isaque não tinha 
origem em nenhuma obrigação da aliança (embora G. cite o apelo à providência, Gn 
24.50). Ele facilmente poderia ter dito "não". A bela história de Rute perde o brilho caso 
se considere a ação de Rute como motivada por obrigações contratuais. O Senhor não 
tinha nenhuma obrigação de conseguir para as viúvas novos maridos em Moabe (1.8, 9). 
Rute foi com Noemi por puro amor. Boaz reconheceu como bondade o ato de Rute (2.11, 
12) e chama-o de hesed em 3.10. Até mesmo G. inclinou-se aqui para a idéia de bondade. 
A ação de Raabe foi de bondade (Js 2.12). Natural e legalmente a sua lealdade seria para 
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com o seu rei e sua cidade. Em Gênesis 19.19 os anjos dificilmente estavam presos a 
obrigações da aliança — ou quaisquer outras obrigações — com Ló. Na verdade, o 
versículo 16 afirma que eles agiram por compaixão (cf . Is 63.9). Em Gênesis 21.23 
Abimeleque cita a hesed que anteriormente demonstrara como motivo para fazer a aliança 
com Abraão, o que requeria ainda mais hesed. G. força um pouco 1 Samuel 20.8, 14, 15, 
onde Davi e Jônatas juram amizade. Essa aliança, diz G., era a base da hesed. Talvez este 
seja o principal erro de G. Ele esquece-se de que alianças surgem com base em 
relacionamentos e que as obrigações são, com freqüência, mais profundas do que a 
aliança. O versículo 17 mostra que o amor de Jônatas levou-o a fazer a aliança. Quando 
Jônatas morreu, Davi pranteou por amor, não por obrigação (2 Sm 1.26). O texto bíblico 
diz que a hesed de Davi para com a casa de Saul era por causa de Jônatas, e não devido 
a alguma obrigação legal (2 Sm 9.1, 3, 7). Parece que G. erra estrondosamente quando 
afirma que isso não era graça nem misericórdia, mas um relacionamento fraterno exigido 
pela lealdade da aliança. Tal ponto de vista tem deixado de perceber a profundidade do 
caráter de Davi. Stoebe dá a isso o nome de prova espontânea de atitude amistosa e 
cordial (herzlich freundliche Gesinnung). Há necessidade de omitir outros exemplos, mas 
eles são semelhantes. Todos concordam que em Ester 2.9 a palavra é usada com o sentido 
de favor, bondade, mas alguns tentam tornar incomum esse uso, sob a alegação de que 
é pós-exílico. 

Quando chegamos à hesed divina, o problema é que, obviamente, Deus estava em 
aliança com os patriarcas e com Israel. Desse modo, a sua hesed pode, sem contradição, 
ser chamada de hesed da aliança. Mas, dentro do mesmo raciocínio, a retidão divina, seu 
juízo, sua fidelidade, etc., poderiam ser chamados de juízo da aliança, etc. A questão é: os 
textos atribuem sua hesed às suas alianças ou a seu amor eterno? Por acaso não é a 
hesed, conforme Dom Sorg observou (veja Bibliografia), de fato o reflexo no AT de "Deus 
é amor"? 

Um emprego bem antigo e proeminente encontra-se na declaração que Deus faz de 
seu próprio caráter: Êxodo 20.6, paralelo a Deuteronômio 5.10, e também Êxodo 34.6, 7. 
Essas passagens são analisadas por G., Sak. e Stoebe, primeiramente a partir do ponto 
de vista da divisão documentária. Mas, fora isso, Sak. enfatiza a liberdade da hesed divina 
em todas essas passagens. Ela observa a proximidade de palavras que designam 
misericórdia em Êxodo 34.6, 7 e comenta que é "esse aspecto da hesed de Deus (como sua 
misericórdia) que assume maior importância nos escritos exílicos e pós-exílicos" — dos 
quais ela faz uma boa imagem — (p. 119). Ela, no entanto, considera Êxodo 20 e 
Deuteronômio 5 dentro de um "contexto da aliança" (p. 131) e sustenta que "aqueles que 
são leais (isto é, amam) receberão hesed enquanto os desleais (isto é, os que odeiam) serão 
castigados" (p. 131). Ela é levada a essa ênfase na aliança devido à idéia prévia de que, 
uma vez que tratados seculares tratam de amor, fraternidade e amizade entre suserano 
e vassalo, essas são, portanto, palavras de aliança e mostram que pelo menos uma aliança 
estava implícita. Esse ponto de vista esquece-se de que amor é uma palavra da aliança 
porque reis tomaram-na emprestado do uso geral para tentar tornar as alianças eficazes. 
Eles tentavam fazer com que o vassalo agisse como um irmão, amigo e marido. Disso não 
decorre que o amor de Deus seja um simples fator em uma aliança; ao contrário, a aliança 
é o sinal e a expressão do amor divino. É mais aceitável o que diz McCarthy: "a forma do 
relato do Sinai, em Êxodo 19—24, a qual reflete-se no texto sem acréscimos posteriores, 
não confirma a alegação de que a história está organizada de acordo com a forma de 
aliança". Seu ponto de vista é de que o poder e a glória de Iavé e as cerimônias realizadas 

501 



698 -icn (hsd) 

efetuaram a união "mais do que história, juramento, ameaça e promessa" ( M C C A R T H Y , D. 
J., Treaty and covenant, Pontif. Bib. Inst., edição de 1963, p. 163). 

O texto em si de Êxodo 20 e Deuteronômio 5 simplesmente afirma que o amor (hesed) 
de Deus para com aqueles que o amam ('ãhab) é o oposto daquilo que ele mostrará 
àqueles que o odeiam. Certamente o contexto desses mandamentos é a vontade de Deus 
para toda a humanidade, embora seu cuidado especial, na verdade sua aliança, seja com 
Israel. No entanto, é uma pressuposição falaz que essa hesed referir-se-ia apenas a essa 
aliança e não à bondade divina eterna que está por trás da aliança. 

O texto de Êxodo 34.6, 7 é mais completo e mais solene, por vir após a grande 
apostasia. Ele apresenta uma terna revelação do eu divino a Moisés. Sak. está certa aqui 
ao dizer "que o perdão deveria ter estado sempre latente [pelo menosl] no uso teológico 
de hesed", mesmo antes do exílio (p. 119). A associação com a misericórdia divina é, sem 
dúvida, patente nas palavras e no contexto do evento da apostasia. A palavra rahum, com 
suas nuanças de amor materno, e hannün, "graça", combinadas com a expressão "tardio 
em irar-se", todas elas enfatizam o caráter de Deus, que é amor. Ele é grande em hesed 
e 'emet (sobre o que falaremos mais adiante). Ele mantém a sua hesed para com 
milhares, o que é imediatamente relacionado com perdão de pecados. Parece trivial que 
tudo isso apenas diga que Deus mantém o seu juramento. O juramento é mantido porque 
é o Deus amoroso que faz o juramento. 

Sak. reúne habilmente as várias passagens baseadas em Êxodo 34.6, 7. São elas: 
Números 14.18, 19; Neemias 9.17; Salmos 86.15; 103.8; 145.8 (cf. 9 e 10); Joel 2.13; e 
Jonas 4.2. Dessas passagens, apenas Salmos 86.15 inclui a palavra 'emet depois de 
hesed. Todas elas falam do amor do Senhor, e algumas mencionam seu perdão. Nenhuma 
fundamenta a hesed especificamente na aliança. 

Alguns acreditam que a frase hesed e 'emet, "verdade", mencionada acima, favoreça 
o conceito de lealdade ou fidelidade em hesed. A frase ocorre cerca de 25 vezes com aproxi-
madamente sete outras numa relação menos próxima entre as duas palavras. A maioria 
crê que temos aí uma hendíadis, e um substantivo serve para descrever o outro. Desse 
modo a frase tem o significado de "amor fiel", ou "bondade verdadeira", ou algo do gênero. 
Bondade e fidelidade constituem uma hendíadis equivalente e satisfatória em português. 
Parece que a combinação delas dificilmente acentua, na palavra hesed, a idéia de 
fidelidade a uma aliança. Caso o termo já significasse isso, por que acrescentar-se-ia o 
qualificativo "fiel"? Em geral, como no uso de hesed isoladamente, não há nenhuma 
aliança expressa para a qual haja o dever de fidelidade. Tal aliança é suposta em 1 Reis 
3.3, e, embora a hesed de Deus para com Davi em fazer seu filho reinar de fato ocorresse 
de acordo com uma aliança, esse evento também se dava de acordo com o amor divino por 
trás da aliança. O texto não o atribui a lealdade da aliança. Stoebe destaca que, no salmo 
89, a aliança do versículo 3[4] baseia-se na hesed do versículo 2[31 (THAT. p. 615). 

Outro par de substantivos é aliança, berit, e hesed, empregado sete vezes com alguns 
outros casos de uso em contextos próximos. O principal uso é Deuteronômio 7.9, 12, que 
tem ecos em 1 Reis 8.23; 2 Crônicas 6.14; Neemias 1.5; 9.32; e Daniel 9.4. O texto em si 
é chamado, por Stoebe (THAT, p. 616), de paráfrase de Êxodo 34.6. Ele observa que 
Deuteronômio 7.8 já baseia todo o favor de Deus em seu amor. Caso esse par de vocábulos 
seja traduzido por "amor da aliança" ou "aliança e amor", deve-se lembrar que o amor está 
por trás da aliança. Essa idéia é ilustrada por Jeremias 2.2, onde a hesed que Israel 
demonstrou na sua juventude é comparada ao amor de uma noiva. O amor de uma noiva 
é o fundamento da promessa e não o seu resultado. 
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Deve-se mencionar que, cerca de 15 vezes, hesed também forma par com substantivos 
que indicam misericórdia, como rahúm, por exemplo, Salmos 103.4; Zacarias 7.9 (e cf. Êx 
34.6, 7, acima), hén, por exemplo, Gênesis 19.19; Salmos 109.12, tanhúm, Salmos 94.18, 
19; etc. Esses casos geralmente constituem pares de substantivos que não estão realmente 
numa relação adjetiva. A implicação é que hesed é uma das palavras que descrevem o 
amor de Deus. 

Dessa maneira, é óbvio que Deus encontrava-se numa aliança com Israel, que 
também ele expressava essa relação em hesed, que a hesed de Deus era eterna (observe-se 
o refrão do salmo 136) — embora a hesed de Efraim não o fosse (Os 6.4). Entretanto, está 
claro que a hesed não envolve necessariamente uma aliança nem significa fidelidade a 
uma aliança. Stoebe defende que a palavra refere-se a uma disposição mental bem como 
a ações. Essa atitude é paralela ao amor, rahúm, bondade, tôb, etc. É um tipo de amor que 
inclui misericórdia, hannân, quando o objeto está numa condição lastimável. 
Freqüentemente se usam verbos de ação, "fazer", "guardar", e desse modo a palavra 
refere-se a atos de amor bem como ao atributo de amor. A expressão "bondade amorosa", 
embora arcaica (é usada na KJV), não está longe do sentido pleno de hesed. 

hãsid. Aquele que é santo, piedoso. Não está claro se o povo de Deus no AT era 
chamado hãsid porque se caracterizava pela hesed (como parece provável) ou se era assim 
chamado porque era objeto da hesed divina. O vocábulo é utilizado 32 vezes, 25 delas em 
Salmos. É usada no singular e no plural. Uma vez, Salmos 16.10, refere-se ao Santo que 
viria. Nos dias dos macabeus a palavra passou a designar o partido ortodoxo. 

Bibliografia: DENTAN, R. C., The literary aflinities of Exodus 34:6 ff., VT, 13:34-51. 
— FREEDMAN, D. N., God compassionate and merciful, Western Watch, 6:6-24. — GLUECK, 
Nelson, Hesed in the Bible, trad. por A. Gottschalk, Hebrew Union College Press, 1967. 
— KUYPER, Lester J., Grace and truth, Reformed Review, 16:1-16. — SAKENFELD, 
Katherine D., The meaning of hesed in the Hebrew Bible: a new inquiry, Scholars Press, 
1978. — SNAITH, N.H., The distinctive ideas ofthe Old Testament, Schocken, 1964, p. 94-
130. SORG, Dom Rembert, Hasid in the Psalms, Pro décimo Press, 1953. — STOEBE, H. 
J., Die Bedeutung des VVortes Hásád im Alten Testament, VT, 2:244-54. — YARBROUGH, 
Glen, The significance of hsd in the Old Testament, Tese não publicada de Ph.D., 
Southern Baptist Theological Seminary, 1959. — TDNT, v. 1, p. 696-701. — TH AT, v. 1, p. 
599-622. 

R.L.IT. 

699 *~ÇM (hãsad) II, ser vituperado, envergonhado. Esse verbo ocorre uma única 
vez, no piei (Pv 25.10). 

Termo Derivado 

699a 10n (hesed) vergonha, vitupério (Lv 20.17; Pv 14.34). 

700 nÇfí (Iiãsâ) buscar refúgio, fugir em busca de proteção e, desse modo, 
figuradamente, depositar a confiança em (Deus), confiar, esperar em (Deus 
ou pessoa). A ASV e a RSV traduzem de forma semelhante. 
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700 non (hãsâ) 

Termos Derivados 

700a mon (hãsüt) refúgio, abrigo, só em Isaías 30.3. 
700b nono (mahseh) refúgio, abrigo. 

A raiz deve, provavelmente, ser distinguida de bãtah, "depender de", "refugiar-se 
em", por denotar uma ação mais repentina. A etimologia é duvidosa. Com os seus 
derivados, a raiz é usada 56 vezes, predominantemente nos salmos e em literatura poética 
e hínica semelhante. 

Embora empregada literalmente para o ato de abrigar-se de uma tempestade (Is 4.6; 
25.4; Jó 24.8) ou de ir para os montes em situação de perigo (SI 104.18), a palavra, com 
maior freqüência, designa figuradamente a ação de procurar refúgio e, conseqüentemente, 
pôr sua confiança seja em algum deus (Dt 32.37), seja na "sombra" de qualquer potência 
importante, tal como o Egito (Is 30.2; cf. o espinheiro na parábola de Jz 9.15). 

Essa idéia de refugiar-se pode muito bem ter origem na experiência comum das 
pessoas em situação de guerra, sejam refugiados, sejam combatentes, para quem os 
montes adjacentes significavam um imediato ponto elevado e seguro, ou rocha firme, para 
os quais o defensor desamparado podia correr em busca de proteção. Dessa maneira o 
substantivo mahseh, "lugar de refugio", é usado como sinônimo de mã'ôz, "fortaleza", 
misgãb, "alto refúgio", ou mãnôs, "lugar de escape". 

Como acontece com os termos paralelos "rocha" (tsür, SI 62.7), "a rocha do meu 
refúgio" (IBB, tsür mahsi, SI 94.22), "meu escudo" (mãgên, SI 144.2; Pv 30.5) ou "asas", 
palavra que denota proteção (Rt 2.12; SI 17.8; 36.7(8]), o "Refúgio" é usado como um título 
de Deus. Ele é, acima de tudo, o Refúgio (mahseh, SI 14.6; 46.112]; 62.8; 91.9), o Abrigo 
(SI 61.3(4], BJ), o "forte refúgio" (SI 71.7) e Fortaleza (IBB, SI 91.2). Deus é sempre o único 
refúgio para seu povo. A confiança nele (piedade) protege o indivíduo devido à 
solidariedade que ela cria (Pv 14.26; Jo 4.10). O grau qal de hãsâ é basicamente usado 
para designar o homem que confia em Deus como seu Rochedo (2 Sm 22.3), Força (BJ, SI 
18.2(3]) e Fortaleza (NEB, "refúgio seguro", Na 1.7). É sempre melhor confiarem Deus do 
que confiar (bãtah) em príncipes (SI 118.8, 9). Ele age como o escudo ou proteção 
(mãgên) de todos os que se refugiam nele (2 Sm 22.31; SI 18.30(31]). 

A analogia de refugiar-se em Deus pode, às vezes, referir-se ao templo de Deus em 
Jerusalém, onde os aflitos de seu povo sempre podiam encontrar refúgio (Is 14.32; cf. SI 
61.4). Esse foi um desdobramento do antigo costume pelo qual o criminoso fugitivo podia 
pegar as pontas do altar e, assim, achar-se a salvo de vingança (1 Rs 1.50). A 
interpretação de Provérbios 14.32 ("mas o justo até na sua morte acha refúgio", IBB) é 
difícil, mas o texto deve provavelmente ser emendado de bemôtô ("na sua morte") para 
brtummô (invertendo o "m" e o "t"), para ler-se "busca refúgio em sua integridade" (assim 
traduz a LXX), em contraste com o ímpio, que se afasta cada vez mais com sua impiedade. 

"Buscar refúgio" ressalta a insegurança e a insuficiência até mesmo dos homens mais 
poderosos. Ela enfatiza o aspecto defensivo ou externo da salvação em Deus, o imutável 
em quem "encontramos abrigo" (cf. KlDNER, F. D., The Psalms, 1973, ad loc; SI 46.1). Davi 
pôde ver a caverna para onde fugiu como fortaleza, enquanto outros a veriam como 
armadilha. 

O resultado de refugiar-se em Deus é ser "bem-aventurado" (SI 2.12) e experimentar 
Deus como "Salvador" (SI 17.7). Tal pessoa deve regozijar-se (SI 5.11(12]), encontrar 
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bondade (SI 31.19120]) e "possuirá a terra" (IBB, Is 57.13). 
A raiz ocorre em nomes próprios. Um ancestral de Baruque e Seraías é chamado 

Maaséias (maheséyá, "o Senhor é um refúgio", Jr 32.12; 51.59). Hosa, levita relacionado 
como porteiro da porta ocidental do templo, a porta de Salequete (1 Cr 16.38), teve 16 
filhos e irmãos em serviço semelhante (26.10, 11, 16). Hosa também era um topônimo em 
Aser (Js 19.29). 

Bibliografia: DELEKAT, L., Zum Hebrãischen Wõrterbuch, VT, 14:7-66. — TSEVAT, 
M., A study of the language of the Biblical Psalms, Monografia, JBL> 9:4 e ss., 48 e ss. 

D.J.W. 

r.-iDn (hãsüt). Veja o n.° 700a. 

TOn (hãsid). Veja o n.° 698b. 

V o n (hãsil). Veja o n.° 701a. 

"CH (hãsin). Veja o n.° 703c. 

701 'TCij (hãsal) acabar com, consumir. Usado acerca dos gafanhotos que destroem 
plantações (Dt 28.38). 

Termo Derivado 

701a t^Díl (hãsil) gafanhoto. 

A palavra deriva do verbo hãsal, "consumir" (Dt 28.38). Ocorre seis vezes. A LXX 
erroneamente traduz quatro vezes por erusibê, "ferrugem (de planta)", e duas vezes como 
brouchos, "gafanhoto sem asas". A IBB traduz por "lagarta" (cf. ARA, "larva"). A sugestão 
de KB, "barata", é improcedente. A palavra aparece em ugarítico como hsn, "gafanhoto", 
paralelamente a irby, "locusta" (UT, 19:883). 

Em Joel 1.4 e 2.25, hãsil é usado para designar o gafanhoto novo, "devorador". 
Veja também 'arbeh. 

E.Y. 

702 cçn (hãsam) represar, entupir, amordaçar (Dt 25.4; Ez 39.11). 

Termo Derivado 

702a C*ZFÇ (mahsôm) mordaça (SI 39.2). 

703 ;CH (hsn). Aceita como raiz de: 
703a t"pn (hõsen) riquezas, tesouro. 

703b ]ÒH (hãsõn) forte (Am 2.9; Is 1.31). 
703c "OTT (hãsin) forte, poderoso (SI 89.9). 

hõsen. Riquezas, tesouro. (A ASV e a RSV traduzem de forma semelhante, a KJV também 
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704 OSgn (haspas) 

traz "força".) A palavra é empregada cinco vezes. O sentido é de "riqueza"; geralmente, 
"prosperidade material". A exceção é a referência de Isaías ao Senhor como "riqueza de 
salvações, sabedoria e conhecimento" (cf ARA, "abundância de salvação...", Is 33.6). A KJV 
traduz aqui por "força" e também (acompanhando a LXX) em Jeremias 20.5 (veja hún). 

C.P.W. 

704 OQOTI (haspas) semelhante a escamas (Êx 16.14, somente). Derivação incerta. 

705 nOTT (hdsér) carecer de, ter necessidade, estar faltando (algo). 

Termos Derivados 

705a "Ofl (heser) pobreza (ocorre duas vezes). 

705b -.qíT (hõser) privação, carência (ocorre duas vezes). 
705c r o n (hãsêr) necessitado, carente. 
705d yhqn (hesrôn) deficiência (ocorre uma vez). 
705e TTfonQ (mahsôr) necessidade, pobreza, 

A mais antiga ocorrência deste verbo descreve a diminuição das águas que 
prevaleciam sobre a terra no dilúvio (Gn 8.3, 5). A idéia de algo que falta se vê na 
progressiva diminuição do possível número de justos em Sodoma, isto é, na inexistência 
de até mesmo cinco justos a partir dos 50 que Abraão propôs de início (Gn 18.28). 

hãsêr é, com maior freqüência, empregado para expressar a suficiência da graça de 
Deus para atender as necessidades de seu povo. Ele nunca têm necessidade. No deserto, 
quando o povo obedecia ao mandamento de Deus, jamais tivera falta de maná (no que 
dependia do fornecimento diário por Deus; Êx 16.18). Moisés os fez recordar isso logo 
antes de entrarem em Canaã (Dt 2.7), e isso tornou-se a base de sua esperança em Canaã 
(Dt 8.9). 

Isso revelou-se real para aqueles que confiavam no Senhor, por exemplo, a viúva (1 
Rs 17.14), o salmista Davi (SI 23.1), todos os que buscam o Senhor (SI 34.10111D e aqueles 
que adoram o Senhor (Is 51.14). Quem tem uma esposa boa e temente a Deus 
experimentará por meio dela a abundância que vem de Deus (Pv 31.11). 

De outro lado, a falta de pão ou de outras bênçãos aponta para o desfavor divino 
devido à falta de fé (Is 32.6; Ez 4.17). 

Em última análise, por causa da falta de fé do povo, ele não apenas sentiria a falta 
de bênçãos, mas até mesmo atribuiria isso ao fato de não servir aos deuses pagãos de 
Canaã (Jr 44.18). Vemos como Deus os entregou a suas mentes pervertidas. 

A raiz ocorre em outras línguas semíticas, tais como o aramaico, o árabe e o etíope, 
mas não, pelo menos até agora, em ugarítico. 

hãsèr. Carente, com necessidade de. (Palavra traduzida, de forma geral, da mesma 
maneira na ASV e na RSV.) Este adjetivo é, na forma, igual ao verbo hãsêr (veja acima). 
É, basicamente, empregado para referir-se à falta de sabedoria e entendimento. Desse 
modo, ele ocorre com maior freqüência na literatura de sabedoria e basicamente em 
Provérbios (13 das 19 vezes). 
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O adjetivo aparece poucas vezes com o sentido de falta de coisas, como ocorre com o 
verbo, por exemplo, falta de doidos (1 Sm 21.15[16J), falta de pão (2 Sm 3.29; Pv 12.9), 
falta de azeite (1 Rs 17.16). 

Usa-se basicamente este adjetivo para expressar a condição espiritual dos homens 
de falta de sabedoria ou entendimento, os quais levam a Deus. Aqueles que não têm 
entendimento cometem pecado (Pv 6.32), merecem a vara (Pv 10.13), fazem pouco caso de 
seu próximo (Pv 11.12), procuram o que não tem valor (Pv 12.11), alegram-se com a 
estultícia (Pv 15.21), fazem promessas tolas (Pv 17.18) e são preguiçosos diante de um 
campo cheio de ervas daninhas (Pv 24.30). Se for um governante, torna-se opressor cruel 
(Pv 28.16). Embora talvez não lhe faltem coisas materiais, quem não tem a Deus não tem 
condições de desfrutar plenamente disso tudo (Ec 6.2). Em suma, se alguém tem falta de 
sabedoria, tal pessoa mostra em todos os lugares que é tola, até mesmo em público (Ec 
10.3). 

Entretanto, se alguém percebe essa carência, pode conseguir sabedoria voltando-se 
para o provedor de sabedoria, o Senhor (Pv 9.4). Aquele que tem carência pode ser 
admoestado pela sabedoria de Deus a procurar a sabedoria (Pv 9.16). 

J.B.S 

]Í" lDn (hesrôn). Veja o n.° 705d. 

rjH (hap). Veja o n.° 711a. 

706 fcipn (hãpã0 fazer em segredo, hãpà ocorre apenas uma vez, no piei (2 Rs 
17.9). 

707 T2H (hãpà) cobrir, revestir. (A ASV traz "revestir" nos textos de Crônicas, ao 
passo que a RSV emprega "cobrir" e, uma vez, " forrar o teto".) 

O qal é empregado para designar o ato de cobrir a cabeça ou o rosto num momento 
de vergonha, tal como a experimentada por Hamã (Et 6.12; 7.8) ou por Davi e aqueles que 
o acompanharam quando fugiu de seu filho Absalão (2 Sm 15.30; cf. também Jr 14.3, 4). 

O piei é utilizado para indicar o revestimento de um objeto com outro, como no 
revestimento de ouro na construção da casa do Senhor (2 Cr 3.5, 7, 8, 9). 

Em cada caso parece que a idéia é esconder o menos atraente debaixo do mais 
atraente. Isso é confirmado pelas línguas cognatas, especialmente o árabe, que usa a raiz 
para, basicamente, exprimir o ato de esconder. Não ocorre em ugarítico. 

Bibliografia: G O R D I S , Robert Studies in Hebrew roots of contrasted meanings, JQR, 

27:33-58. 
J.B.S. 

nsn (jhuppâ). Veja o n.° 710b. 

708 ?£íl (hãpaz) apressar, fugir, temer, estar aterrorizado (A RSV muitas vezes 
prefere "estar temeroso" ou "fugir", em vez do "apressar-se" da KJV.) 
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Termo Derivado 

708a fpTSn (hippãzôn) pressa (?). 

Não existe distinção clara de significado entre as formas qal e nifal. Em dois 
contextos a palavra é paralela do termo que tem o sentido de temor (Dt 20.3, "tremer"; 
SI 48.5(6), "fugir", ms.; "debandar às pressas", BJ). Alguns contextos dão apoio, embora 
não decisivo, à idéia de "apressar-se" (isto é, estando apavorado). A fuga apressada da 
ama de Mefibosete (2 Sm 4.4) e a retirada apressada dos arameus (2 Rs 7.15) são 
exemplos. Numa oportunidade o termo serve de paralelo poético de "fugir" (SI 104.7). 
"Estar aterrorizado" encaixa-se bem no contexto de Salmos 116.11 (ARA, "perturbação"), 
Salmos 31.22(23] (ARA, "pressa") e 1 Samuel 23.26 ("Davi esteve temeroso, de sorte que 
foi embora", tradução do autor). É obscuro o significado desse termo em Jó 40.23 (ARA, 
"apressar-se"; IBB, "tremer"). "Fugir apavorado" talvez resuma o significado. 

h ippãzôn. Pressa (?), temor (?), fuga (?). Termo técnico de significado incerto que 
descreve a maneira como os hebreus deveriam comer a primeira Páscoa (Êx 12.11) e o 
modo como deixaram o Egito (Dt 16.3). Nesses contextos tanto "às pressas" como "com 
medo" são traduções possíveis. O paralelo poético de "fugir" (Is 52.12, na ARA) sugere algo 
como "fuga apressada" ou "fuga temerosa". 

J.P.L. 

•rir3TT chippãzôn). Veja o n.° 708a. 

709 j£n (hpn). Aceita como raiz de: 
709a |Çn (hõpen) palma da mão (e.g., Ec 4.6; Ez 10.7). 

710 RJ?N (hãpap) I, cobrir, abrigar. 

Termos Derivados 

710a rpn Uiôp) litoral, costa. 

710b tnsn (huppâ ) dosseL 

O verbo hãpap ocorre apenas na bênção de Moisés (Dt 33.12), quando descreve a 
segurança de Benjamim. Ele é amado pelo Senhor, que "todo o dia (...) o protegerá". 

huppâ . Dossel, recâmara. Palavra usada três vezes no AT. Em Isaías 4.5 parece que a 
idéia de proteção é a que mais se sobressai, e huppâ está relacionada com sukkâ, palavra 
que designa "tenda" ou "abrigo" (v. 6). Essa passagem importante descreve a glória futura 
de Sião em termos da peregrinação no deserto. Da mesma maneira que a coluna de 
nuvem e fogo protegeu Israel dos egípcios, um pavilhão protetor proporcionará, para o 
monte Sião, sombra e refugio contra a tempestade. 

Em duas ocasiões huppâ está relacionada com casamento. Em Joel 2.16 ela é paralela 
de hêder, que significa "quarto de dormir, câmara interna". A noiva é instruída a sair de 
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712 f a n (hãpèts) 

seu quarto de dormir, e o noivo, de sua recâmara, para suplicarem ao Senhor que poupe 
seu povo do juízo. As alegrias costumeiras são interrompidas durante essa crise espiritual. 

Há dúvidas quanto ao fato de a recâmara ser uma tenda especial onde se consumava 
o casamento ou uma cobertura protetora sobre a cerimônia de casamento propriamente 
dita. Salmos 19.5161 compara o sol que nasce em sua força com um noivo que sai de sua 
recâmara. Isso exprime a alegria do amor da juventude enquanto o noivo prevê uma nova 
vida com sua noiva, talvez referindo-se especificamente à trajetória do sol como uma 
alegre procissão matrimonial (cf. Mt 25.6-10). 

H.W. 

711 í]arr (hpp). Aceita como raiz de: 
711a = ]N (hcip) inocente, puro ( A R A ) , ocorre somente em Jó 33.9, onde Eliú acusa 

Jó de alegar-se "inocente", "puro", "sem culpa" ( N E B ) . Derivada do verbo hãpap, 
"apagar, purificar", a palavra significa "limpo". 

E.Y. 

712 (hãpèts) I, ficar encantado com, agradar-se de, desejar. 

Termos Derivados 

712a tf""?!! (hãpêts) que tem prazer em. 
712b tf2íl (hépets) prazer. 

O sentido básico é o de sentir grande satisfação com alguma coisa. Seu sentido difere 
do das raízes paralelas, hãmad, hãshaq e rãtsâ, pelo fato de elas indicarem menor 
envolvimento emocional, hãmad e hãshaq são geralmente traduzidas por "desejar", e 
rãtsâ, por "aceitar", sendo que nessas três raízes o objeto da ação é o prazer resultante 
da necessidade. No caso de hãpêts, o objeto busca aprovação mediante suas próprias 
qualidades intrínsecas. O sujeito é facilmente atraído pelo objeto por causa da 
desejabilidade deste. Uma quarta raiz, gil, ligeiramente paralela, dá idéia de um 
envolvimento emocional ainda maior. Aqui o sujeito expressa sua satisfação numa atitude 
e conduta jubilosa. A raiz hãpêts é usada mais freqüentemente do que as outras 
palavras, num total de 123 vezes, incluindo-se aí o verbo e seus derivados. 

hãpèts ocorre apenas no qal e significa "experimentar satisfação emocional". Essa 
satisfação pode ser sentida pelos homens ou por Deus. Os homens experimentam-na com 
relação a mulheres. Siquém, filho de Hamor, "se agradou" de Diná, filha de Jacó (IBB, Gn 
34.19). As participantes do concurso de beleza do rei Assuero não voltavam a ele depois 
de ele as ver pela primeira vez a menos que o rei se tivesse agradado delas (Et 2.14; 
"desejasse", ARA). Os homens também tinham esse tipo de experiência com outros homens! 
Quando o rei Saul quis que Davi se casasse com sua filha Mical, instruiu seus servos para 
que informassem Davi de que o rei tinha "afeição" por ele (1 Sm 18.22). 

Essa satisfação ou prazer pode ser experimentada com relação a assuntos e coisas. 
Joabe utilizou a palavra quando perguntou a Davi por que ele insistia em fazer o 
recenseamento, ou em alistar o exército (veja pâqad), isto é, por que ele tinha "prazer" 
nisso (2 Sm 24.3). A palavra também é empregada com referência a pessoas que têm 
satisfação em certas atividades. O rei Assuero perguntou a Hamã o que se deveria fazer 
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713 ysn (hãpêts) 

a quem o rei "se agrada" em honrar (IBB, Et 6.6). Ainda outro uso da palavra é no sentido 
absoluto, conforme se vê numa repetida expressão de Cantares: "nem desperteis o amor, 
até que este o queira" (2.7; 3.5; 8.4). 

A palavra é empregada para designar a satisfação que Deus tem em certas pessoas. 
No cântico de livramento de Davi, este diz que Deus supriu-lhe as necessidades porque 
ele "se agradou" do salmista (2 Sm 22.20). A rainha de Sabá bendiz a Deus porque ele "se 
agradou" de Salomão (1 Rs 10.9). Deus experimenta esse tipo de satisfação diante das 
boas obras dos homens. Por exemplo, ele tem prazer em que seus sábados sejam 
guardados, e sua lei observada (Is 56.4), bem como em que haja "misericórdia" e 
"conhecimento de Deus" (Os 6.6) e "verdade" (SI 51.6(8]). Com respeito a si próprio, Deus 
lança-se a atividades em que ele faz conforme "lhe agrada" (SI 115.3; 135.6). O pai de 
Sansão, Manoá, temeu pela sua vida e pela de sua esposa porque o anjo do Senhor lhes 
aparecera, mas sua esposa replicou que, se Deus tivesse satisfação em (ARA, "quisesse". 
Jz 23) matá-los, não teria recebido os sacrifícios que tinham feito. 

hãpêts. Que tem prazer em, que se agrada de. Este adjetivo, usado de maneira 
semelhante ao verbo, ocorre em dez passagens, nove das quais descrevem alguma 
atividade humana. Deus alegra-se com aqueles que "têm prazer" na causa justa de Deus 
(SI 35.27). Neemias ora para que Deus preste atenção à oração daqueles que "se agradam" 
em temer o seu nome (Ne 1.11). 

hêpets. Prazer, satisfação. O substantivo hêpets é usado com maior freqüência, 39 
vezes, e em contextos variados. É empregado em expressões como "terra de delícias" (BJ, 
Ml 3.12) ou "palavras agradáveis" (lit., "palavras de satisfação", Ec 12.10), onde a 
referência é ao prazer que a "terra" ou as "palavras" dão. Acerca do justo, Salmos 1.2 diz 
que seu "prazer" está na lei do Senhor. As pessoas podem ser objeto desse prazer quando 
elas agradam outras pessoas (SI 16.3). hêpets pode ser usado para indicar aquilo que 
alguém tem forte desejo de fazer ou ter. Por exemplo, Salomão deu à rainha de Sabá tudo 
o que ela desejou (lit., "todo o seu prazer", 1 Rs 10.13). Jó afirma que não reteve o que os 
pobres desejavam {lit., "o desejo (ou satisfação] dos pobres", Jó 31.16). A palavra, além 
disso, é utilizada para designar o grande interesse de alguém, a sua atividade. Um dos 
interesses de Israel estava em jejuar, e em Isaías 58.3 lemos que isso constituía o seu 
"prazer". Isaías escreve que a "satisfação" de Deus prosperará nas mãos de Cristo (ARA. 
"vontade", 53.10). 

A palavra também é usada com referência àquilo em que Deus tem satisfação. O rei 
persa Ciro faria tudo o que "apraz" a Deus (Is 44.28). 

Bibliografia: STAPLES, W. E., The meaning of hêpets in Ecclesiastes, .JNES, 24:110-
12. — TH AT, v. 1, p. 621-2. 

L.J.W. 

713 |*2n (hãpêts) II, pender, encurvar. 

Deve-se fazer distinção entre esta raiz e hãpêts I, "agradar-se de", por causa de seu 
único uso em Jó 40.17: "(Ele] pende (ARA, 'endurece') a sua cauda coino cedro". A raiz 
também é encontrada em árabe, significando "abaixar". Esta palavra não tem nenhum 
derivado em hebraico e é de sentido incerto. No comentário sobre Jó, em AB, Pope defende 
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715 -.Sn (hãpêr) 

ar" como um movimento apropriado para a cauda. O problema é que muitos 
dam que esta é uma referência ao hipopótamo, o qual possui cauda pequena. Poderia 

a palavra "cauda" significar uma extensão do corpo, funcionando como uma espécie de 
fcembro extra? Nesse caso tal apêndice poderia ser o tronco esticado (Lisowsky) como um 
cedro. L.J.W 

714 "ISH (hãpar ) I, escavar, procurar. (A ASV e a RSV traduzem de forma 
semelhante.) 

Termo Derivado 

714a rP2"!?n (hãparpãrâ) toupeira, apenas em Isaías 2.20 (uma única 
palavra nos mss. e alguns testemunhos gregos.) 

A idéia básica é de cavar o chão por alguma razão, e, com base nisso, a palavra é 
paralela de kãrâ. Também significa procurar um objeto. É usada 22 vezes no qal. Com 
freqüência a palavra é utilizada para cavar um poço. Nesse sentido ela é empregada com 
referência a Abraão (Gn 21.30) e Isaque (Gn 26.15, 18, 19, etc.). É usada para cavar um 
buraco como armadilha (SI 7.15Í16)), para cavar à procura de um objeto escondido (Jr 
13.7) e até mesmo para o escarvar de cavalos enquanto pastam (Jó 39.21). A idéia de 
procurar é empregada com menos freqüência, mas o sentido é claro. Por exemplo, a 
palavra é utilizada com referência ao trabalho dos espias de Josué, enviados para 
investigar Jerico (Js 2.2, 3). É usada com referência à águia enquanto procura (ARA, 
"descobre") a sua presa (Jó 39.29). 

L.J.W 

715 i p n (hãpêr) II, sentir-se envergonhado, estar confuso. (A ASV e a RSV 
t raduzem de f o rma seme lhante . ) 

A idéia básica diz respeito à perda de posses mediante humilhação, constrangimento 
ou confusão. Tem sentido bastante próximo do da raiz bôsh. Aliás, em 14 das 19 vezes em 
que é usada, a palavra é paralela de bôsh. bôsh é usado com maior freqüência, o que 
sugere que hãpêr é principalmente uma palavra que acentua o sentido. Exemplo típico 
em que as duas aparecem no mesmo contexto ocorre quando Miquéias prediz um dia em 
que os "videntes se envergonharão" (bôsh) e os "adivinhadores se confundirão" (hãpêr, 
Mq 3.7). Num contexto como esse não existe nenhuma diferença perceptível de significado 
entre as duas raízes. Ambas as palavras incluem a conotação de decepção, conforme se 
vê em Jó 6.20, onde Jó fala dos "viajantes de Sabá" que vêm e procuram água em vão e, 
desse modo, experimentam bôsh e hãpêr. 

Um uso no hifil é de natureza claramente causativa: o filho "envergonha" (bôsh) os 
pais e os "desonra" (hãpêr) quando não lhes presta o devido respeito (Pv 19.26). Dois 
usos no hifil falam da vergonha que se manifesta; por exemplo, Israel é instada a não ter 
medo porque ela não seria "envergonhada" (bôsh) nem "confundida" (BJ, hãpêr). Nessa 
passagem (Is 54.4) o pensamento é de que a terra não apresentaria um quadro de 
sofrimento e destruição. 

L.J.W. 
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716 (hãpas) 

rns- .çn (hãparpãrâ). Veja o n.° 714a. 

716 (hãpas) buscar, procurar, disfarçar-se. 

Termo Derivado 

716a tÕÇJTI (hépes) trama. 

hãpas é basicamente usado no piei e no hitpael (oito vezes em cada grau), raramente 
no qal, no nifal e no pual (seis vezes). "Ocultar-se", isto é, "fazer-se procurado", é o uso 
costumeiro do hitpael. 

As poucas ocorrências no qal empregam "buscar" num sentido metafórico. Pode-se 
buscar a "sabedoria" (Pv 2.4) ou examinar o próprio comportamento (Lm 3.40), realizando 
um cuidadoso auto-exame (Pv 20.27). 

Usa-se o piei para situações concretas, ou seja, para vasculhar uma casa à procura 
de despojos (1 Rs 20.6) ou de profetas de Baal (2 Rs 10.23). Deus sairá em busca dos 
ímpios de Jerusalém (Sf 1.12) assim como Saul sai em busca do fugitivo Davi (1 Sm 23.23; 
Am 9.3). Uma taça perdida e ídolos perdidos são objetos de busca por parte de José (Gn 
44.12) e Labão (Gn 31.35). 

No difícil texto de Salmos 64.6(7], existe alguma procura mental. Os ímpios estão 
maquinando "planos bem traçados" (IBB), talvez um estratagema "bem refletido" para 
apanhar o servo de Deus numa armadilha. Nesse versículo a raiz hãpas aparece três 
vezes. 

O hitpael "esconder-se" geralmente refere-se a reis que efetuam o disfarce ao porem 
de lado suas vestes reais. Saul enganou a médium de En-Dor (1 Sm 28.8), mas nem Acabe 
(1 Rs 22.30 = 2 Cr 18.29), nem Josias (2 Cr 35.22) sobreviveram às guerras onde 
entraram disfarçados. Uma vez um profeta pôs uma venda sobre os olhos para impedir 
que Acabe o reconhecesse (1 Rs 20.38). 

hépes. Trama, recurso capcioso. Este substantivo masculino ocorre somente em 
Salmos 64.6[7], em conjunto com o particípio pual. 

H.W. 

717 (hãpash) ser (estar) livre. 

Termos Derivados 

717a (hõpesh) mantas para cavalo, somente em Ezequiel 27.20. Sentido 
incerto. 

717b tntpEn (hupshâ) liberdade, somente em Levítico 19.20. 
717c (hopslu) livre. 

717d rrüSTi (hopshit ) liberdade, condição de estar apartado, somente em 
2 Reis 15.5 (=2 Cr 26.21). 
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I 
718 (hãsêb) 

hãpash ocorre no pual apenas em Levítico 19.20, referindo-se a uma escrava que é 
prometida em casamento a um homem, mas comete fornicação com outro. Tanto ela 
quanto o homem que a violou têm de ser castigados. Não devem ser mortos, visto que ela 
não é livre e, presumivelmente, não teve condições de se defender. 

hupshâ. Liberdade. Este substantivo feminino aparece somente em Levítico 19.20, onde 
se refere à jovem escrava que não foi liberta. 

hopshi. Livre. Adjetivo, provavelmente afim com o ugarítico hbty "soldado" ou "plebeu 
livre" {UT, 19:930), e o hubshu das cartas de Amarna. A maioria das 16 ocorrências refere-
se à liberdade da escravidão. Um escravo ou escrava hebreus deviam ser libertados no 
sétimo ano sem pagamento (Êx 21.2, 5). Na verdade o proprietário devia fornecer ao 
escravo libertado provisões de cereais, vinho e animais do rebanho (Dt 15.12, 13, 18). 
Evidentemente os proprietários relutavam em obedecer a esse mandamento. Durante o 
cerco de Jerusalém, no reinado de Zedequias, foi concedida liberdade a escravos hebreus, 
mas, quando os babilônios retiraram-se temporariamente, os proprietários imediatamente 
reivindicaram seus escravos. Jeremias atacou essa hipocrisia (Jr 34.9-11, 14, 16). 

Se alguém, com um soco, fizesse um escravo perder o dente ou destruísse seu olho, 
o escravo era libertado como compensação (Êx 21.26, 27). Isaías fala que num jejum 
genuíno os oprimidos são deixados livres (58.6). 

O Seol é um lugar onde o escravo finalmente se vê livre de seu senhor (Jó 3.19), mas 
a "liberdade" da morte é identificada com o ser abandonado pelo Senhor, na difícil 
passagem de Salmos 88.5(6]. 

O pai de Davi foi liberado (ya'dseh hopshi) de impostos e outras obrigações como 
recompensa por Davi ter matado Golias (1 Sm 17.25). 

Bibliografia: A L B R I G H T , W. F., Canaanite Hofêi, 'free', in the Amarna tablets, JAOS, 

4 : 1 6 9 . — , Canaanite Hapsi and hebrew Hofsi again, — JAOS, 6 : 1 0 6 . — G O R D I S , 

Robert, Studies in Hebrew roots of contrasted meanings, JQR, 27:33-58. — I L E N R Y , K. H., 
Land tenure in the Old Testament, PEQ, 86:5-15. — M E N D E L S O H N , I . , The Canaanite 
terms for Free Proletarian, BASOR, 83:36-39. 

II.W. 

(hopshi). Veja o n.° 717c. 
ITÇDn (hopshít). Veja o n.° 717d. 
yn (hêts). Veja o n.° 721b. 

718 2HH (hãsêb) escavar, dividir, talhar, talhador (A ASV e a RSV traduzem de 
forma semelhante, com a exceção de que a RSV traduz "erigir" em Pv 9.1, "refulge" 
em SI 29.7 e às vezes "cortadores de pedra".) 

Termo Derivado 

718a (mahtsêb) talhamento. Sempre ocorre na expressão 'abnê 
mahtsêb, "pedras lavradas". 
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719 n^n (hãtsâ) 

O sentido básico da palavra é "talhar", "cortar ou cavar mediante golpes com uma 
ferramenta ou instrumento". É empregada com esse sentido básico em Isaías 10.15 para 
designar o cortar com um machado, e em Jó 19.24 para indicar o esculpir com um 
instrumento de ferro. É usada com bastante freqüência com o sentido de escavar cisternas 
ou cavar poços (Dt 6.11; Is 5.2; Jr 2.13; Ne 9.25; 2 Cr 26.10) e é usada uma vez com o 
sentido de cavar um túmulo (Is 22.16). 

A palavra também tem o sentido de "minerar" ou de "extrair de pedreira", como na 
mineração de cobre (Dt 8.9) e extração de pedra (2 Cr 2.2, 18 (1, 171). Na forma participial 
a palavra tem a conotação de "cortadores de pedra" ou "pedreiros" (e.g., 1 Cr 22.2). 

Pode-se usar o vocábulo com o significado de "dar forma", como com as colunas de 
Provérbios 9.1, e de "cortar em pedaços" (Is 51.9). 

Metaforicamente o verbo dá a conotação do efeito devastador que as palavras dos 
profetas tinham em Israel (Os 6.5). Também é empregado para descrever o talhar a nação 
de Israel como que a partir de uma rocha informe (Is 51.1). Em Salmos 29.7 é usado 
acerca do fender-se do fogo, numa aparente referência a raios bifurcados que eram 
causados pela voz do Senhor. 

T.E.M. 

719 H^n (hãtsâ) dividir, viver metade (da vida). 

Termos Derivados 

719a niKTí (hêtsôt) divisão, meio. 

719b (hãtst) metade. 

719c "KH (hêtsi) flecha, forma alternativa de hêts. 

719d nKilQ (mehêtsâ) metade (dos despojos), somente em Números 31.36, 
43. 

719e •jTTSnD (mahãtsit) metade, meio. 

Este verbo ocorre basicamente no qal, 11 vezes, e também quatro vezes no nifal. E 
usado para designar a ação de dividir todo tipo de quantidade, inclusive grupos de 
pessoas. 

O conceito de "dividir" é aplicado a coisas, pessoas e tempo. Às vezes se especificam 
quantidades exatas, tais como "metade de um him" de azeite ou vinho, que acompanhava 
certas ofertas (Nm 15.9, 10; 28.14). Todas as vezes em que se levantava o censo, pagava-
se exatamente meio siclo (mahãtsit) por pessoa (Êx 30.13). Quando Israel derrotou os 
midianitas, o povo dividiu o saque igualmente entre os combatentes e o restante da 
congregação (Nm 31.27, 29 e s., 42, 47). A largura de cada tábua do tabernáculo era de 
um côvado e meio (Êx 26.16). 

Metade do sangue de uma oferta era despejada em bacias, a outra metade era 
aspergida sobre o altar (Êx 24.6). Para insultar Davi, os amonitas rasparam a metade da 
barba de seus servos e cortaram fora suas roupas pela metade, ou seja, na altura dos 
quadris (2 Sm 10.4). O rio Jordão foi dividido por Elias e mais tarde por Eliseu (2 Rs 2.8, 
14), e o monte das Oliveiras será dividido ao meio, do oriente para o ocidente, na volta do 
Senhor (Zc 14.4). 

514 



721 yxn (hátsats) 

Grupos de pessoas também são divididos. Jacó dividiu os filhos entre as esposas ao 
se aproximar Esaú (Gn 33.1), e Gideão repartiu seus trezentos homens em três 
companhias (Jz 7.16; 9.43). "Metade do povo de Israel" uniu-se a Judá para reentronizar 
Davi como rei (2 Sm 19.40(41]), e durante a guerra civil em Israel metade seguiu Tibni 
enquanto a outra metade apoiou Onri (1 Rs 16.21). O império de Alexandre o Grande foi 
dividido em quatro partes (Dn 11.4). Também em Gênesis 33.1 a divisão é em quatro 

grupos e não em dois, que é a tradução mais comum. Ezequiel antevê o dia em que Judá 
e Israel já não serão dois reinos separados (37.22). 

A "meia tribo de Manassés" é termo técnico que se refere à parte da tribo que se 
instalou na Transjordânia. Em geral a palavra usada é hãtsi (Nm 32.33; Js 1.12), mas 
às vezes mahãtsit (Js 21.25; 1 Cr 6.71(55]). 

Referências ao tempo incluem a expressão "no meio da noite". Embora algumas 
traduções vertam a expressão por "meia-noite", não foi necessariamente à meia-noite que 
0 Anjo do Senhor matou os primogênitos do Egito (Êx 12.29). Nem foi exatamente à zero 
hora que Sansão levou embora a porta de Gaza (Jz 16.3). O salmista ora para Deus não 
levá-lo ana metade de minha vida" (102.24(25]). São na verdade os ímpios que "não 
chegarão à metade dos seus dias" (SI 55.23(24]). Fortunas obtidas de forma ilegítima 
desaparecerão no meio da vida (Jr 17.11). 

A importante referência, em Daniel 9.27, à "metade da semana" aparentemente 
significa o ponto intermediário no período de sete anos chamado de "a Grande Tribulação" 
(Dn 12.1, 7 [cf v. 11]; Ap 11.3). Parece que a metade final deste período é detalhada como 
1 290 dias em Daniel 12.11. 

hàtsi. Metade, meio. Este substantivo masculino ocorre 123 vezes e apresenta ampla 
gama de empregos. 

mahatsit. Metade, meio. mahãtsit, substantivo feminino, é usado 14 vezes. É sinônimo 
bastante próximo de hãtsi. 

H.W. 

nisn (hétsôt). Veja o n.° 719a. 
^ H (hãtsi). Veja o n.° 719b. 

(hêtsí). Veja o n.° 719c. 
- r sn (hãtsir). Veja os n." 723b, 724a, 725a. 

720 (hsn). Aceita como raiz de: 
720a ]Hn (hêtsen) regaço, peito (SI 129.7). 
720b >ti (hõtsen) regaço, peito (Ne 5.13; Is 49.22). 

721 Y^r, (hãtsats) dividir. 

Termos Derivados 

721a (hãtsats) cascalho. 
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721b tfTI (/u?ís) flecha. 

721c (hãtsats) atirar flechas (no piei apenas, Jz 5.11). Talvez este verbo 
seja derivado de hets. 

hêts. Flecha. A maior parte de seus 56 usos ocorre em poesia. Flechas são armas 
mortíferas normalmente atiradas de um arco, mas Uzias construiu uma catapulta que 
podia atirar flechas ou pedras (2 Cr 26.15). Exércitos poderosos eram equipados com 
flechas afiadas (Is 5.28), embora Deus tenha impedido a Assíria de atirar uma só flecha 
na Jerusalém de Ezequias (2 Rs 19.32 = Is 37.33). O exército (Nm 24.8) e os reis (SI 
45.5[6]> de Israel também tinham flechas afiadas. A grafia hétsi, derivada de hãtsá, 
também é usada. 

As flechas foram consultadas pelo rei da Babilônia como meio de adivinhação, 
juntamente com ídolos e fígado (Ez 21.21(26]). Eliseu fez o rei Joás atirar uma flecha e 
ferir o chão com suas flechas (2 Rs 13.15, 17, 18) em sinal de vitória. 

Os homens ímpios atiram flechas para derrubar os justos (SI 11.2). Com freqüência 
isto refere-se metaforicamente a palavras amarguradas e violentas desferidas contra os 
piedosos (SI 57.4(5]; 64.3(4); Jr 9.7). Deus é aquele que torna sem efeito essas flechas 
perigosas (SI 58.7(8]; 91.5) e torna suas flechas embriagadas com o sangue de seus 
inimigos (Dt 32.42). 

No entanto, as flechas do juízo de Deus estão apontadas para Israel (Dt 32.23), e o 
salmista, Jó e Jeremias queixam-se de que as flechas de Deus penetraram profundamente 
neles (SI 38.2(3]; Jó 6.4; Lm 3.12). Em teofanias, os relâmpagos são muitas vezes 
indicados como flechas (SI 18.14(151; 144.6; Hc 3.11). 

Salmos 127.4 compara os filhos às flechas nas mãos de um soldado, e, em Isaías 49.2. 
o Servo do Senhor é chamado de flecha escolhida (polida?). 

Já perto do fim do período do AT, o exército persa dependia em grande parte de seus 
arqueiros. Carregavam grandes aljavas nas costas e eram treinados para atirar com 
grande rapidez. 

H.W. 

rn2j&n (hãtsõtsrâ) Veja o n.° 726a. 
HSSn (htstsr) Veja o n.° 726b. 

722 l^n {htsr) I. Aceita como raiz de: 
722a (hdtsér) pátio, átrio, recinto fechado. 

Palavra cognata com o ugarítico hzr e sua forma dialetal htr (UT, 19:855, 852a ), 
"pátio"; cf. o aramaico hutrà, o fenício htsr, o árabe hazirat, "um cercado para ovelhas". 
Ocorre 120 vezes no singular, 20 no feminino plural e cinco no masculino plural. A LXX 
geralmente traduz a palavra por aulé e às vezes por epaulis ou skênè. 

As casas no Oriente Médio eram construídas ao redor de um pátio. Nesse pátio 
poderia existir um poço (2 Sm 17.18). Na praga dos sapos, estes morreram nas casas, nos 
pátios e nos campos (Êx 8.13(9]). 

A maioria das referências a pátios diz respeito a edifícios sagrados ou reais. O palácio 
de Assuero, em Susã, tinha um pátio "exterior" e um "interior". Hamã esperou no pátio 
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"exterior" (Et 6.4), pois ninguém tinha permissão de entrar no pátio "interior" sem a 
permissão do rei (Et 4.11). 

Em Êxodo e em Números há muitas referências ao pátio do tabernáculo, amplo 
espaço retangular de 100 côvados por 50. Tais passagens descrevem em particular as 
cortinas e as colunas ao seu redor. O pátio era funcional, havendo espaço para os 
adoradores se reunirem, abaterem animais e comerem. Simbolizava o adorador 
aproximando-se de Deus e, ao mesmo tempo, Deus ficando à parte no próprio templo. 

O complexo de edifícios construído por Salomão em Jerusalém incluía: o pátio 
"interior" do templo (1 Rs 6.36; 7.12); o pátio do palácio (1 Rs 7.8), talvez o pátio 
"intermediário" de 2 Reis 20.4 (de acordo com a leitura do Qere); e o "grande" pátio, que 
cobria toda a área dos edifícios (ARA, "grande átrio", 1 Rs 7.9, 12). 

O templo que Ezequiel enxergou em suas visões tinha um pátio exterior e um interior 
(Ez 40.17-19). As pessoas reuniam-se no pátio exterior, que era cercado por 30 quartos (Ez 
40.17). No sábado e na lua nova a porta do pátio interior era aberta para que o príncipe 
pudesse adorar no limiar da porta (Ez 46.1-3). 

Embora muitos tenham afirmado que o templo de Salomão possuía apenas um pátio, 
a visão de Ezequiel e outras referências (1 Rs 6.36; 7.12; 2 Rs 21.5; 23.12; 2 Cr 4.9; 33.5) 
indicam que o primeiro templo tinha um pátio interior, dos sacerdotes, e um pátio 
exterior. O segundo templo, existente na época do Novo Testamento, possuía um pátio dos 
gentios e um pátio interior, que era subdividido nos pátios das mulheres, de Israel e dos 
sacerdotes. 

Mesmo na época do AT, o salmista já havia convidado as nações a virem até os pátios 
do Senhor (ARA, "átrios", SI 96.8). O salmista declara que ele anseia pelos pátios do 
Senhor (SI 84.2[31), pois mesmo um único dia em seus pátios é melhor do que mil em 
outro lugar (SI 84.10(11]). 

E.Y. 

723 "lSn (htsr). II. Aceita como raiz de: 
723a rCSn (hãtsêr) aldeia. 

723b "VSH (hãtsir) habitação, abrigo (de animais, ladrões) (Is 34.13; 35.7). 

hãtsêr. Aldeia, povoado. Palavra cognata do acadiano hasãrum, encontrado em Mari; 
cf. o árabe hadara, "habitar", e o árabe do sul hdr, "acampamento fechado". Ocorre 46 (32 
em Josué), sempre no masculino plural. A LXX geralmente traduz por kõmê, às vezes por 
epaulis. 

Em alguns casos hãtsêr pode ter sido simplesmente um assentamento de tendas de 
beduínos (Gn 25.16; Is 42.11). Em contraste com as cidades, as aldeias não eram muradas 
(Lv 25.31). Na distribuição da terra, em Josué, 114 cidades foram entregues a Judá 
juntamente com aldeias periféricas ou satélites (Js 15.32, 36, 41, 44). 

Bibliografia: ORLINSKY, H., Hãtsêr in the Old Testament, JAOS, 59:22-37. — WOLF, 
C. U., Vi 11 age., In: IDB, v. 4, p. 784. 

E.Y. 

724 lÜSTI (htsr). III. Aceita como raiz de: 
724a fV2£n (hãtsir) mato, erva. 
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Derivada de uma raiz com o significado de "estar verde", cf o árabe hadira. Aparece 
como htsr no texto de Sefira I.A 28, no aramaico antigo, e no tratado acadiano de 
Assurnirari V (Rev 4.20) como sêri, "verde", no sentido de erva. 

Na Palestina o mato cresce rapidamente depois das chuvas de inverno e da 
primavera. Murcha com igual rapidez com o calor do verão ou com o khamsin, o vento 
seco e ressecante do deserto. 

Dada sua natureza efêmera, a erva é, muitas vezes, usada como símbolo da 
transitoriedade da existência humana: os ímpios em breve ressecarão como a erva (SI 
37.2); os homens são como a erva, que viceja de manhã, mas à tarde murcha (SI 90.5; cf. 
SI 103.15). A natureza passageira do homem, o qual é como a erva, é contrastada com o 
caráter permanente da Palavra de Deus (Is 40.6-8; cf. Tg 1:10, 11). Pelo fato de ser o 
Criador quem nos consola, não devemos temer o homem mortal, que é como a erva (Is 
51.12). 

Os telhados planos das casas da Palestina permitiam até mesmo que alguma erva 
ali brotasse, a qual secava antes mesmo de crescer bastante, porque o solo não era 
suficientemente profundo. De igual forma os inimigos de Israel secariam perante o Senhor 
(2 Rs 19.26; Is 37.27; SI 129.6). 

725 "ISíl (htsr). IV. Aceita como raiz de: 
725a -rrsn (hãtstr) alho-poró. 

Vocábulo derivado de uma raiz que significa "ser estreito", pois o alho-poró se parece 
com uma cebola comprida. A palavra aparece uma única vez, em Números 11.5, na lista 
das comidas egípcias de que os israelitas sentiam falta no Sinai. O Allium por rum, 
chamado iaqet pelos egípcios, aparece em textos tais como o calendário Mçdinet Iiabu, 0 
papiro Ebers, a Lenda do Marinheiro Náufrago, etc. Plínio (História Natural, 19.33) 
menciona que o alho-poró mais apreciado procede do Egito e afirma que Nero, em certos 
dias do mês, alimentava-se exclusivamente de alho-poró picado. 

Veja também desheyereq, 'êseb. 
Bibliografia: Fauna and flora of the Bible. Londres: United Bible Societies, 1972. 

SHEWELL-COOPER, W. E., Flora. In: ZPEB, v. 2, p. 571, 578. 
E.Y. 

726 (hsr). Aceita como raiz de: 
726a trnsisn (hdtsõtsrã) trombeta 
726b (htstsr) tocar a trombeta. Este verbo denominativo ocorre apenas no 

piei e no hifil (Qere, 

hãtsõtsrâ. Trombeta. Talvez originária de uma raiz com o sentido de "ser estreito", 
descrevendo sua forma, a palavra ocorre 29 vezes, sempre no plural, com exceção de 
Oséias 5.8. Dessas ocorrências, 16 encontram-se em 1 e 2 Crônicas. É traduzida por 
salpigx na LXX e por tuba na Vulgata, tendo ambas as palavras o sentido de "trombeta". 

A trombeta era feita de prata batida (Nm 10.2). Segundo Josefo, em Antigüidades 
3.12.6 (291), "de comprimento um pouco maior do que um côvado, ela é um tubo estreito, 
ligeiramente mais grosso do que uma flauta....". As trombetas do templo de Herodes estão 
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desenhadas no Arco de Tito e em moedas de prata no valor de um denário de Bar Cochba. 
Exemplos egípcios bem antigos foram encontrados no túmulo de Tutaneâmon. Deve-se 
fazer distinção entre a trombeta e o shôpãr, a trombeta curva feita de chifre de carneiro. 

Moisés recebeu ordens para fazer um par de trombetas (Nm 10.2). O número de 
trombetas foi aumentado para sete (1 Cr 15.24) e 120 (2 Cr 5.12). 

Com a possível exceção de seu uso na coroação de Joás (2 Rs 11.14; 2 Cr 23.13), as 
trombetas eram usadas pelos sacerdotes (Nm 10.8; 1 Cr 15.24; 16.6; 2 Cr 23.13; cf. Sir 
50.16). 

As trombetas eram usadas com vários propósitos. Eram utilizadas para convocar as 
tribos ou seus líderes e para indicar que era hora de levantar acampamento (Nm 10.24). 
Eram tocadas enquanto os holocaustos eram oferecidos no ritual ordenado por Ezequias 
(2 Cr 29.27, 28; cf Nm 10.10). 

Embora o chifre de carneiro (shôpãr) fosse geralmente empregado com objetivos 
militares, em tempos de guerra, às vezes, os sacerdotes usavam as trombetas para que 
o Senhor respondesse (Nm 10.9; 31.6; 2 Cr 13.12, 14). 

Em Oséias 5.8 o profeta determina o toque do shôpãr e da trombeta como sinal da 
aproximação do inimigo. 

As trombetas deviam emitir som alto e estridente. Os sinais dependiam do número 
de trombetas usadas, dos tipos de som e da seqüência destes. A t'rü'â (TB, "alarme") 
parece ter sido uma rápida sucessão de três notas (Mishnah, Rosh ha-Shanah, 4.9). Ao 
primeiro "alarme" levantavam acampamento os que estavam a leste, e assim por diante 
(Nm 10.5). A maneira usual de tocar a trombeta (tãqa') produzia um som demorado. A 
escavação de Mazar descobriu em 1968 um fragmento do templo de Herodes com a 
inscrição "para a casa do toque (da trombeta)", indicando onde, junto ao parapeito, o 
sacerdote ficava para tocar a trombeta: LBYT HTQVH. 

Veja também shôpãr, qeren, yôbél. 

Bibliografia: FlNESINGER, Sol Baruch, Musical instruments in the OT, HUCA, 
3:21-75, esp. p. 61-3. — Y A D I N , Yigael, The scroll of the war of the sons of light against 
the sons of darkness, London, Oxford University, 1962, p. 87-113. — TDNT, v. 7, p. 76-85. 

E.Y. 

ph (hõq). Veja o n.° 728a. 
pn (hêq). Veja o n.° 629a. 

727 npn (hãqâ) esculpir, retratar. (A ASV e a RSV traduzem de forma semelhante, 
e também trazem "estabelecer um limite".) 

A raiz é paralela a liãqaq, "entalhar", e ocorre quatro vezes no AT: três vezes como 
particípio pual e uma vez na forma hitpael. As portas do templo eram adornadas com obra 
esculpida (hammehuqqeh, 1 Rs 6.35). Ezequiel viu os ídolos de Israel retratados em 
esculturas entalhadas nas paredes do pátio do templo (Ez 8.10). Em sua idolatria Oolibá 
viu homens retratados na parede (Ez 23.14). 

A forma hitpael (Jó 13.27) é de difícil interpretação. GKC 54 e s. sugere o sentido de 
"traçar uma linha para si". A IJCX traduziu o verbo por aphikou ("alcançar"), e a Vulgata 
por considerasti ("considerar"). Intérpretes mais antigos estabeleceram um paralelo entre 
esta passagem e Jó 14.15, chegando ao sentido de que Deus limitou Jó ao traçar uma 
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linha em torno de seus pés, a qual ele não poderia transpor. Esse ato pode ser comparado 
aos limites impostos por Salomão a Simei (1 Rs 2.36, 37). Daí a tradução da ARC: "marcas 
os sinais dos meus pés"; e da ARA: "traças limites à planta dos meus pés". A NEB e M. 
Pope, em seu comentário sobre Jó, em AB, pressupõem o costume de marcar com um corte 
os calcanhares de um escravo, de modo que, ao andar, ele deixe uma trilha identificável 
no chão. De modo análogo, para Jó é impossível escapar. 

J.P.L. 

728 pjPn (hãqaq) entalhar, retratar, determinar, inscrever, decretar, governar. 
(A ASV e a RSV são semelhantes na tradução, mas a ASV traduz a forma participial 
por "governador", e a RSV emprega "comandante" quando o contexto é militar.) 

Termos Derivados 

728a tpfl (hõq) estatuto. 
728b tílfpn (huqqâ) estabelecimento (de uma lei). 

hãqaq ocorre um total de 19 vezes nos graus qal, polel e hofal e tem o sentido básico 
de cortar ou entalhar pedra, como no escavar um sepulcro na rocha (Is 22.16) e no fazer 
um desenho num tijolo (Ez 4.1) ou num muro (Ez 23.14). Também pode descrever a ação 
de escrever na palma da mão (Is 49.16) ou num livro (Is 30.8; Jó 19.23). Aparece lado a 
lado com kãtab ("escrever") em Isaías 30.8. Deus traçou um círculo sobre a face do abismo 
e assinalou os fundamentos da terra (Pv 8.27, 29). 

Esta raiz ocorre no grau polel. hãqaq refere-se à ação legislativa (Is 10.1; Pv 8.15; 
cf. Jr 31.35), daí que a forma participial (mrhôqêq) designa um governante, legislador 
(Gn 49.10; Is 33.22) ou comandante (Jz 5.9, 14). A raiz também pode ser paralela de 
shêbet ("cetro"), designando o cetro de governante, que é o símbolo de sua autoridade (Nm 
21.18; SI 60.719); 108.8(9]). 

Gênesis 49.10 é uma passagem messiânica significativa (veja HARRIS R. L. Excursus, 
In: J. O. BUSWELL, Systematic theology ofthe christian religion, v. 2, Zondervan, 1963, p. 
544). Quer mehõqêq seja traduzido por "legislador" (KJV), quer por "cetro" (ARA), ele é 
claramente um símbolo de governo e, portanto, promete o direito de reinar a Judá. 
Autores de postura crítica procuram datar esta predição após o evento, mas Gênesis 49 
é amplamente reconhecido como anterior à monarquia. A LXX toma o versículo de forma 
ainda mais clara, traduzindo "de entre seus pés" por "de entre seus lombos". O rei seria 
dos descendentes de Judá. É interessante que um dos fragmentos dos papiros do mar 
Morto cita este versículo e aplica-o à "vinda do (rei) legitimamente ungido, o renovo de 
Davi", por quem aguardavam (GASTER, T. H. The Dead Sea scriptures, ed. rev., 
Doubleday, 1964, p. 334). 

O particípio pual descreve aquilo que é decretado. 

hõq . Estatuto, costume, lei, decreto. (A ASV e a RSV também traduzem por "ordenança", 
"dever", "obrigação".) O substantivo masculino hõq provém da raiz hãqaq, que significa 
"riscar" ou "entalhar" e, daí, "escrever". Ocorre 128 vezes, e a forma feminina equivalente 
hüqqã aparece 102 vezes. 

Era prática comum entre os antigos entalhar suas leis em pranchas de pedra ou 
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metal e colocá-las em local público (e.g., o código de Hamurábi, entalhado em diorito). Mas 
essa raiz não se limita à ação de escrever leis em pedras. A LXX utilizou principalmente 
três palavras para traduzir hõq: prostagma, "ordem" ou "injunção", dikaiõma, "regra" ou 
"exigência", e nomimon, "mandamento". O uso de hõq em Qumran é semelhante ao 
encontrado no AT. 

hõq ocorre juntamente com outras palavras designativas de lei: cTbãrim (palavras), 
tôrâ (lei), mishpát (julgamento), 'êdüt (testemunho) e mitswâ (mandamento). Essas 
palavras são usadas quase indiscriminadamente. Em uns poucos casos hõq e mishpát 
são usadas como se houvesse o objetivo de sintetizar dois tipos de leis israelitas (Êx 15.25; 
Js 24.25; Ed 7.10). Contudo, esforços para fazer uma clara distinção entre as várias 
conotações não têm tido pleno sucesso. Albrecht Alt sugeriu tal distinção em suas 
categorias de leis casuísticas e apodíticas, mas admite que hõq não se limita à forma 
apodítica. Esforços mais recentes em que se procura mostrar que hõq indica aquilo diante 
do que os homens devem reagir obedientemente são, em geral, válidos, mas encaixam-se 
em apenas alguns dos casos. 

No sentido de "regra" ou "prescrição", hõq pode designar deveres impostos por Deus 
(Êx 18.16) ou pelo homem (Gn 47.26; 2 Cr 35.25; Jz 11.39). No caso deste último, a 
palavra transmite o recebimento de "estatutos" ou "costumes", como ocorre na frase 
"estatutos de vossos pais" (Ez 20.18; 1 Sm 30.25). O verbo que, num maior número de 
vezes, é usado com hõq é shãmar, "guardar", o qual enfatiza o conceito de que huqqim 
(plural) são preceitos e regras a serem obedecidos. Quando usado junto com b'rit (aliança), 
denota as exigências que Deus fez ao povo da sua aliança. O decreto do Senhor dá ao rei 
direitos e deveres sobre o povo de Deus (SI 2.7). 

As vezes hõq designa um direito legal. José dá a Faraó um quinto do que a terra 
produz (Gn 47.26). Isaías (10.1) faz alusão a leis injustas, mediante as quais roubava-se 
os pobres. Mesmo leis naturais» como o "termo" do mar (Pv 8.29), dão ao mar o direito de 
agitar-se. Existem regras para os corpos celestes (SI 148.6), a chuva (Jó 28.26) e o mar 
(Jr 5.22; Jó 38.10). 

hõq, às vezes, designa "privilégio" ou "dever". Os sacerdotes egípcios tiveram o 
direito de não ter de vender suas terras (Gn 47.22). A porção que o sacerdote tinha no 
sacrifício era um direito perpétuo (Êx 29.28; cf. Lv 24.9), estabelecido por decreto divino. 

hõq, com o sentido de "costume", se vê no caso do memorial estabelecido por causa 
da filha de Jefté (Jz 11.39), e também na exigência de que Israel não ande segundo os 
costumes (hüqqâ) de Canaã (Lv 18.3, 30; 20.23). 

h u q q â . Estabelecimento (de uma lei), estatuto, ordenança, maneira. (A ASV e a RSV 
traduzem de forma semelhante, mas, ao tratarem de rituais pagãos, traduzem por 
"costume"; Lv 18.30; 20.23; 2 Rs 17.8; Jr 10.3). 

E substantivo feminino proveniente da raiz háqaq, "inscrever" ou "entalhar", huqqâ 
é empregado na frase huqqôt 'ôlãm ("estatuto perpétuo") para designar uma ordenança 
dada por Deus e que é de obrigação permanente, por exemplo, as regras sobre a Páscoa 
(Êx 12.14), a festa dos Pães Asmos (Êx 12.17; cf 13.10), a festa dos Tabernáculos (Lv 
23.41), o Dia da Expiação (Lv 16.29, 31, 34), o sacerdócio araônico (Êx 29.9), a lâmpada 
permanentemente acesa (Êx 27.21; Lv 24.3), a veste de linho do sacerdote (Êx 28.43), o 
toque das trombetas (Nm 10.8), as leis acerca do estrangeiro peregrino (Nm 15.15) e as 
leis sobre a imundícia (Nm 19.10, 21). 

Certas proibições também são chamadas de estatuto perpétuo; por exemplo, 
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proibições de comer gordura e sangue (Lv 3.17), de um sacerdote beber vinho e bebida 
forte quando entrar na tenda do encontro (Lv 10.9), de sacrificar a demônios (sátiros?; Lv 
17.7), de comer certas comidas (Lv 23.14), de os levitas herdarem terra (Nm 18.23). 

Existem também ordenanças acerca da Páscoa (Êx 12.43; Nm 9.12, 14; cf. 9.3), do 
altar (Ez 43.18), da casa do Senhor (Ez 44.5), da lei (Nm 31.21; 19.2), de herança (Nm 
27.11), da vida (isto é, que favorecem a vida, Ez 33.15) e dos estatutos de Onri (isto é, os 
costumes de Onri, Mq 6.16). 

Ein algumas passagens huqqâ é paralelo de "juízo" (mishpãt, 2 Sm 22.23; SI 
18.22123]) e "mandamento" (mitswâ, Dt 6.2; 28.15, 45; 30.10). Ocorre em séries de 
palavras de natureza legal, "mandamentos [...] juízos [...] estatutos" (Dt 8.11), 
"mandamentos [...1 estatutos I...] juízos" (Dt 30.16), "lei (...] estatutos [...] testemunhos" 
(IBB, Jr 44.23), e "preceitos (...] estatutos (...1 juízos (...1 mandamentos" (Dt 11.1; cf. 1 Rs 
2.3). 

Bibliografia: B L A N K , Sheldon H . , The LXX renderings of Old Testament terms for 
law, HUCA, 7:259-60. — B R A U L I K , Georg, Die Ausdrücke fiir Gesetz im Buch 
Deuteronomium, Bib, 51:39-66. — F A L K , Zeev W., Hebrew legal terms, JSS, 5:350. — 
J O N E S , G. H . , The decree of Yahweh (Ps II.7), VT, 15:336-44. — M O R G E N S T E R N , Julian, 
The Book of the covenant, II, HUCA, 7:19-258. , The decalogue of the holiness code, 
HUCA, 26:1-27. — V A N D E R P L O E G , J., Studies in Hebrew law, CBQ, 12:248-59, 416-27; 
13:28-43, 164-71, 296-307. — VLCTOR, Peddi, A note on hõq in the Old Testament, VT, 
16:358-61. — THAT, v. 1, p. 626-32. 

J.P.L. 

729 (hãqar) sondar, investigar, examinar. 

Termos Derivados 

729a t"~lpn (héqer) sondagem, investigação. 

729b "TjPriQ (rnehqãr) âmbito, esfera (como lugar a ser explorado). Somente 
em Salmos 95.4 (cf Jó 38.16). 

hãqar é basicamente usado no grau qal, mas também quatro vezes no nifal e uma 
vez no piei (Ec 12.9). Pode referir-se às fases iniciais de uma busca ou ao resultado final, 
mas sempre tem a conotação de procura diligente e difícil. 

Este é um conceito comum à literatura sapiencial e em que o interesse está em 
examinar casos legais (Pv 18.17) e a situação dos necessitados (Jó 29.16), em analisar um 
tema em particular (Jó 5.27; 8.8; 28.27) ou estudar provérbios (Ec 12.9). Uma investigação 
pode ter por objetivo obter informações sobre uma cidade (2 Sm 10.3 = 1 Cr 19.3), ou um 
país (Jz 18.2), ou até mesmo sobre o potencial de mineração (Jó 28.3). Às vezes a procura 
é infrutífera, por exemplo, a tentativa de calcular o peso do bronze usado no templo (1 Rs 
7.47) ou de localizar os fundamentos da terra (Jr 31.37). 

Muitas vezes o caráter ou os sentimentos de alguém são avaliados. Jônatas procurou 
"sondar" a atitude de seu pai para com Davi (1 Sm 20.12). O Senhor é quem nos examina 
e nos conhece (SI 139.1; Jó 13.9). Ele prova o coração e esquadrinha a mente (Jr 17.10) 
e, caso haja pecado e infidelidade, ele não é enganado (SI 44.21 [221). 
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731 3-1 n Uiãréb) 

h ê q e r . Sondagem, investigação, exame, procura, escrutínio, perscruta. Este 
substantivo é empregado para designar o auto-exame da tribo de Rúben, que deixou de 
ajudar Débora e Baraque na luta contra os cananeus (Jz 5.16; cf. ARA, "entre as facções 
de Rúben houve grande discussão"). 

Geralmente a ênfase recai sobre o impossível. O coração dos reis é insondável (Pv 
25.3). Seis das dez vezes em que a palavra é usada, ela refere-se à natureza insondável 
de Deus, por exemplo, sua grandeza (SI 145.3) e seu entendimento (Is 40.28). Seus feitos 
milagrosos são inescrutáveis (Jó 5.9; 9.10), e o número de seus anos é incalculável (Jó 
36.26). 

H.W. 

i n (hor). Veja os n.~ 757a, 758a. 
i n (hur). Veja o n.° 758b. 

730 (hr ' ) . Aceita como raiz de: 
730a (here*) excremento (Is 36.12; 2 Rs 18.27), isto é, herê yôntm, 

"excremento de pomba". 
730b n^nrrq (mahãrã 'â) latrina (2 Rs 10.27). 

731 T i r (hãrêb ) I, secar; estar em ruínas; estar devastado; desolar. 

Termos Derivados 

731a t - i n (hãrêb) seco, desolado. 

731b tznn (hõreb) 1, sequidão, desolação. 
731c "D"?! (hõreb) II, Horebe. 
73 ld (horbâ) ruínas. 
73le tniTTJ (hãrãbâ) terra seca 
73lf t]"Q*lll (hérãbôn) seca. Usado somente em Salmos 32.4, como metáfora 

para designar calor febril. 

hãrab é usado nos graus qal, nifal, pual, hifil e hofal, e é cognato do acadiano 
harãbu, "estar desolado", do ugarítico hrb, "ficar seco" (UT, 19:1000), e do árabe hariba, 
"não ter água nem vegetação". O verbo ocorre 37 vezes, das quais 12 em Isaías. O BDB 
divide o verbo em duas raízes: "estar seco" e "estar em ruínas". Neste verbete seguimos 
o KD, que entende esta palavra como uma única raiz com um prolongamento semântico. 

O verbo hãrab originariamente significava "estar seco". Secundariamente ele e seus 
derivados denotavam, de um lado, o calor que causava sequidão e, de outro, a desolação 
de áreas desérticas, a devastação causada pelas guerras. 

Emprega-se o verbo no qal para indicar as águas que secaram após o dilúvio (Gn 
8.13) e no pual para designar as cordas de arco que não tinham secado e que foram 
usadas para amarrar Sansão (BJ, Jz 16.7). Gideão procurou testar o Senhor com a lã, uma 
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731 I r n (hãrêb) 

vez molhada e outra vez seca. (hõreb, Jz 6.37, 39-40). Em Isaías 48.21 horbâ significa 
"desertos". 

No grau hifil o verbo é usado para indicar a arrogância de Senaqueribe de que seus 
soldados eram tão numerosos que tinham secado rios com as solas dos pés (2 Rs 19.24; 
Is 37.25). Jó 14.11 assemelha à morte o rio que seca. 

Uma das características do poder de Iavé é sua capacidade de secar os mares e os 
rios (Is 44.27; 50.2; Na 1.4). Ele secou o mar dos Juncos (BJ; ARA, "mar Vermelho") para 
os israelitas poderem passar (SI 106.9; Is 51.10). 

Quando Judá abandonou o manancial de águas vivas do Senhor, Jeremias clamou 
aos céus para ficarem "estupefatos", literalmente, "extremamente secos", diante de tal 
traição (Jr 2.12). 

Em alguns trechos hõreb refere-se ao "calor" em vez de à "sequidão". Jacó queixou-se 
a Labão de que fora consumido pelo calor (KJV, "seca") de dia e pelo frio à noite (Gn 
31.40). O cadáver de Jeoaquim devia ser exposto ao calor do dia e ao frio da noite (Jr 
36.30). Jó queixa-se de que "os meus ossos queimam em febre" (Jó 30.30). 

Em Isaías 4.6; 25.4, 5, a proteção do Senhor é comparada à sombra refrescante que 
as nuvens proporcionam contra o calor. 

Especialmente nos escritos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, que tanto previram quanto 
testemunharam as devastações dos exércitos invasores assírios e babilônicos, a palavra 
hãrab e seus derivados denotam desolação e ruína. 

Emprego raro da palavra num período mais remoto é sua ocorrência como particípio 
do hifil para descrever Sansão como o "destruidor" (TB, Jz 16.24) da terra filistéia. 

No período pós-exílico Neemias fica entristecido ao saber que Jerusalém ainda se 
encontra em ruínas (Ne 2.3, 17), mas Esdras agradece a Deus a graça de permitir que os 
judeus reparassem as ruínas do templo (Ed 9.9). 

Quando, porém, vacilou o empenho dos judeus na reconstrução do templo, o profeta 
Ageu repreendeu-os com uma paronomásia, ou jogo de palavras. Ele anunciou que, pelo 
fato de a casa do Senhor ter permanecido "em ruínas" (hãréb, Ag 1.4, 9), o Senhor traria 
uma "seca" (hõreb, Ag 1.11) sobre a terra. 

Iavé advertiu que traria desolação sobre o seu próprio povo, caso este se voltasse 
para os ídolos (Lv 26.31, 33). Tal desolação foi enviada primeiramente contra Israel (Am 
7.9) e depois contra Judá (Jr 7.34; 22.5; 25.9; Ez 6.6), por causa de sua desobediência e 
apostasia. 

No caso de Judá, a desolação teria duração limitada (Jr 25.11) e o objetivo de 
consertar a situação (Ez 12.20; Sf 3.67). Jeremias 33.10 promete que no lugar desolado 
"sem homens, sem moradores e sem animais" voltariam a ser ouvidas uma vez mais vozes 
de alegria. Ezequiel 36.38 profetiza que as cidades desertas serão cheias de "rebanhos de 
homens", e Ezequiel 36.35, que a terra desolada vicejará como "o jardim do Éden". 

Mas é principalmente o profeta Isaías que anuncia uma promessa de ressurreição a 
partir das ruínas do juízo de Deus. E o Senhor que soerguerá as ruínas de Jerusalém 
(44.26). Um dia os seus lugares desolados serão pequenos demais para a população 
aumentada (49.19). O Senhor consolará os lugares desertos de Sião e os transformará 
num Éden (51.3). As ruínas de Jerusalém irromperão em canto (52.9), à medida que forem 
reconstruídas (58.12; 61.4). 

Em Sofonias 2.14 o texto hebraico traz "desolação (hõreb) encontra-se no limiar". 
Seguindo a Vulgata e a LXX, que traz korakes, numa tradução do hebraico 'ôrêb, a BJ 
traduz "corvo", e a NEB, "abetarda", numa indicação de que Nínive se tornará covil de aves 
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731 ZTTI Ohãréb) 

e animais selvagens. 
Veja também dálal, yãbêsh, shã'â, shãmam. 

hãréb. Seco, deserto, desolado. O adjetivo ocorre duas vezes no sentido de "seco" (Lv 
7.10; Pv 17.1) e oito vezes no sentido de "desolado". 

hõ r eb . Sequidão, seca, calor, desolação. Este substantivo ocorre 16 vezes. Compare 
com o nome próprio Horebe. 

hõreb. Horebe. Nome alternativo para o monte Sinai, derivado de hãrab. Significa 
"região desolada". Ocorre 17 vezes, das quais nove em Deuteronômio. A hipótese 
documentária sugere que este nome que designa a montanha de Deus é característico de 
D e E (Êx 3.1; 17.6; 33.6), ao passo que Sinai é usado nas seções de J e P (veja, porém, Dt 
33.2). 

Parece que em algumas passagens Horebe indica uma área maior do que o monte 
Sinai (Dt 4.10; 9.8; 18.16). Moisés bateu na rocha na região de Horebe (Êx 17.6), mas não 
no monte Sinai, onde os israelitas chegaram só mais tarde (Êx 19.1). 

Teorias quanto à localização de Horebe ou Sinai têm incluído: 1) a montanha 
vulcânica al-Hrob, em Midiã, no sudeste de Aqaba; 2) Jebel al-Halal, 50 km a oeste de 
Cades-Barnéia; 3) Sinn Bishr (600 m de altura), 50 km a sudeste de Suez e 4) um dentre 
três picos no sul do Sinai. 

Deuteronômio 1.2 indica que era uma viagem de 11 dias de Horebe a Cades-Barnéia. 
Em sua fuga Elias andou durante 40 dias e 40 noites até Horebe (1 Rs 19.8). As duas 
referências encaixam-se bem em algum local no sul do Sinai, como também a identificação 
de Parã com o uádi Feiran. 

Picos no sul do Sinai que foram identificados com Horebe ou Sinai incluem: 1) Jebel 
Serbal (2 048 m), identificado já à época de Eusébio; 2) Ras es-Safsafeh (2 022 m); e 3) 
Jebel Musa (2 209 m), o local preferido, de onde se avista abaixo o mosteiro de Santa 
Catarina, fundado por Justiniano no século VI. 

O salmista relembra como os israelitas fizeram um bezerro em Horebe (SI 106.19). 
Quando Salomão instalou a arca, ela continha apenas duas tábuas de pedra que Moisés 
nela colocara em Horebe (1 Rs 8.9; 2 Cr 5.10). Uma das exortações finais do AT é a 
injunção de lembrar da lei de Moisés, que o Senhor lhe ordenou em Horebe (Ml 4.4 [3.221). 

h o r b â . Lugares desertos ou desolados, ruínas. A palavra ocorre 42 vezes, das quais 
26 no plural, a maioria das vezes em Isaías, Jeremias e Ezequiel. 

hãrãbâ . Terra seca. A palavra ocorre oito vezes. Com duas exceções (Gn 7.27; Ag 2.6), 
em todas elas a terra ficou seca mediante a miraculosa intervenção divina: no mar dos 
Juncos (BJ; ARA, "mar Vermelho", Êx 14.21); no Jordão (Js 3.17, 4.18; 2 Rs 2.8); e no Nilo, 
como uma ameaça de Iavé (Ez 30.12). 

hèrãbôn. Calor ou seca. Ocorre somente uma vez, em Salmos 32.4. O salmista declara 
que, antes de confessar seu pecado, sua força tinha secado com o "calor (ou seca] do verão" 
(cf. BJ; ARA, "sequidão de estio"). 

Bibliografia: HYATT, J. P., Exodus, London, Oliphanis, 1971, p. 203-7. — PHYTHIAN-
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732 2HÍ1 (hàrab) 

ADAMS, W. J., The mount of God, Quarterly of the Palestine Exploration Fundi, 1930:135-
49, 193-209. — ROTHENBERG, Beno & AHARONI, Yohanan, God's wilderness, Thomas 
Nelson, 1962. E.Y. 

732 yiH (hãrab) //, abater, lutar. 

Termo Derivado 

732a Unn (hereb) espada. 

Palavra cognata do árabe haraba, "saquear", e harbu, "guerra", "batalha". Ocorre 
somente nas seguintes passagens: no qal, em Jeremias 50.21, 27, no sentido de "matar 
à espada" (ARA); no nifal, em 2 Reis 3.23, "Certamente os reis se destruíram" (ARA; TB), 
"sem dúvida os reis são destruídos" (KJV). 

hereb. Espada, punhal; raramente faca ou cinzel. Cognata do acadiano harbu, do 
ugarítico hrb, "espada", "faca" (UT, 19:893), do egípcio hrp, do árabe harbatu, "azagaia", 
do grego harpê, "foice", e do latim harpe, "foice". 

hereb, que ocorre 407 vezes, é a arma mencionada com maior freqüência no AT. A LXX 
traduz 195 vezes por rhomphaia, "espada", 165 vezes por machaira, "espadim", "adaga", 
"faca", oito vezes por xiphos, "espada reta", e quatro vezes por egcheiridion, "adaga". 

A partir de dados arqueológicos e iconográficos sabemos que as espadas geralmente 
usadas no terceiro e segundo milênios a.C. eram bem curtas, retas e feitas de bronze. No 
segundo milênio uma espada curva, em forma de foice, que os egípcios chamavam de 
khopesh, "perna dianteira", tornou-se popular. Yadin acredita que a expressão "ferir ao 
fio da espada", por exemplo, nas campanhas de Josué, refere-se a este tipo de espada. 
Espécimes foram recuperados de Siquém e Gezer. 

No final do segundo milênio, os filisteus e outros povos do mar introduziram a espada 
de ferro longa e reta (cf . 1 Sm 13.19), que podia ser usada para cortar e espetar. Tais 
espadas de ferro têm sido encontradas em Beit Dagon e Tell el-'Ajjul (veja ilustrações no 
livro de Yadin citado na bibliografia). 

As espadas eram carregadas numa bainha (ta'ar, 1 Sm 17.51), que era pendurada 
num "cinto" (veja hãgar e hãgôrâ). A bainha normalmente ficava do lado esquerdo. 

Aparentemente a arte de temperar o ferro para fazer aço próprio para espadas era 
um segredo militar que os filisteus guardavam dos israelitas. Essa vantagem foi 
sustentada pelos filisteus até os dias de Davi. A passagem de 1 Samuel 13.19-22 preserva 
uma análise bastante precisa da época em que os filisteus tinham as espadas compridas 
de ferro, e os israelitas, apenas as adagas curtas de bronze. 

Eúde, canhoto, conseguiu esconder sua arma junto ao cinto, no lado direito. Ele fez 
para si uma espada curta de dois gumes, com aproximadamente 45 cm de comprimento 
e um pequeno punho (Jz 3.15, 16, 21, 22). 

Nos dias do reino unido, os israelitas adotaram as espadas pesadas dos filisteus, as 
quais podiam penetrar a couraça (1 Sm 17.5, 38, 51; 21.9). Como ela também tinha ponta 
para perfurar, Saul usou uma espada dessas para suicidar-se (1 Sm 31.4). 

Numa vez, em Salmos 89.43(441, a expressão tsür, literalmente "rocha", "pederneira", 
denota o fio da espada, refletindo uma prática arcaica, quando as lâminas eram feitas de 
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732 2Hn (hãrab) 

pederneira; cf. o acadiano surru, surtu, "pederneira", "lâmina". 
A expressão hebraica geralmente traduzida por "fio da espada" é pt-hereb, 

literalmente "boca da espada" (Êx 17.13; Nm 21.24; Js 6.21; etc.). A expressão hebraica 
que literalmente é "uma espada de bocas" ocorre em Salmos 149.6 e Provérbios 5.4. Tal 
frase é traduzida por "espada de dois gumes", acompanhando a LXX, distomos, 
literalmente "de duas bocas", mas que significa "de dois gumes". (Cf. Hb 4.12; Ap 1.16; 
2.12.) Diz-se que a espada "devora" suas vítimas (Dt 32.42; 2 Sm 2.26; 11.25; etc.). 

Em Ezequiel 21 há uma descrição vivida da "espada de Iavé" em ação como 
instrumento de seu juízo. Nos versículos 1-7 [6-12] sua espada está desembainhada para 
agir. Então, no impetuoso Cântico da Espada (w . 8-17 113-22]), vemos a espada polida, 
brandida e até mesmo tratada como objeto vivo (v. 16121J). Conquanto seja o rei da 
Babilônia que empunhe a espada contra Judá (w . 18-27 [23-32]) e contra Amom (w . 28-
32 [33-37]), na verdade é o próprio Iavé quem exerce o juízo divino (v. 17 [22]). 

Nas seguintes passagens usa-se a palavra como metonímia para "guerra": Levítico 

f 26.25; 2 Crônicas 29.9; Jeremias 14.15; 24.10; Ezequiel 7.15; 33.2 e ss.; etc. Em Salmos 
22.20[21] hereb é empregado como metáfora para designar um fim violento. 

Numa símile diferente, palavras duras e línguas afiadas são comparadas a espadas. 
Provérbios 12.18 descreve palavras precipitadas como "estocadas" (PIB). Os inimigos do 
salmista têm línguas como "espada afiada" (SI 57.4(5]). Os ímpios "afiam a língua como 
espada" (SI 64.3(4]). Cf. Salmos 55.21(22], onde as palavras maliciosas são comparadas 
a "espadas desembainhadas", e Salmos 52.2[4], onde a língua é chamada de "navalha 
afiada". 

Sucumbir à mulher que tenta é um encontro tão fatal quanto cair diante de "uma 
espada de dois gumes" (Pv 5.4). 

Cassuto e Von Rad explicaram a "espada refulgente" que estava nas mãos dos 
srubins que guardavam o Éden como a objetificação do relâmpago (cf. SI 104.3, 4). Ela 
na verdade, o símbolo da santidade e do juízo divinos. 

Numas poucas passagens hereb pode representar ferramenta ou faca, em vez de 
>ada ou adaga. Em Jeremias 5.17 um inimigo estrangeiro derrubará as cidades com a 
>b, expressão omitida pela NEB e pela JB como acréscimo impróprio. Mas, como foram 

>bertas imagens em relevo feitas pelos assírios e que mostram sapadores minando, 
>m suas adagas, as muralhas de uma cidade sitiada, a expressão não é tão 
:ompreensível. Talvez se tenha em mente a mesma prática em Ezequiel 26.9, onde a 

traz "com os seus machados"; cf. NAB, "armas"; ARA, "ferros"; BJ, "máquinas*1; PIB, 
rnhos". 
Embora Ezequiel (Ez 5.1) possa muito bem ter usado uma espada afiada para se 
;ar, uma "lâmina" menor (JB) teria sido mais fácil de manusear. 
Os instrumentos usados para a circuncisão eram "facas de pederneira" (Js 5.2, 3; cf. 

4.25). Para uma ilustração egípcia do ritual de circuncisão com o uso dessa faca, veja 
t'£P, fig. 629. Os primeiros altares de pedra a Iavé não deviam ser construídos nem 

Lhados com "ferramenta" (Êx 20.25; Dt 27.5). 
Há algumas passagens em que a leitura de hereb no texto apresenta problemas, 
ia lista de catástrofes naturais em Deuteronômio 28.22, a vocalização preferível (cf. 
Vulg) é hõreb, "seca" (ARA, "secura"). Em Lamentações 5.9, a hereb do deserto é lida 
hõreb, "calor", pela NEB e pela NAB. 

Jó 5.15 diz que Deus salva mêhereb mippihem, literalmente "de uma espada, da sua 
5] boca". A NAB interpreta a frase como uma forma da expressão usual, "o fio da 
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733 r in (hãrag) 

espada" , mas a RSV, a NEB e a JB omi t em mêhereb e m suas traduções; a BJ revoca l i za 
para mohrãb, "arruinado" ; e a PIB omite mippihem. 

Em Isaías 1.20 a NEB escolheu revocalizar hereb como hãrúb, uma palavra que não 
aparece no AT, mas que é conhecida de textos judaicos posteriores, e traduz: "alfarroba 
será sua única comida". 

Bibliografia: MEEK, Theophile J., Archaeology and a poiilt in Hebrew syntax, 
BASOR, 122:31-33. — W E V E R , J . W . , Sword, In: 1DB, v. 4, p. 469-70. — Y A D I N , Yigael, The 

art of warfare in Biblical lands, London, Weidenfeld and Nicolson, 1963, p. 134-6, 140-5, 
172-5, 194-5, 204-9, 222-3, 228, 232-7, 340-1, 344-5, 348-50, 358-9, 384-5, 420-5, 438. — 

/ Warfare in the second millenmum B.C.K, In: The world history of the Jewisk 

people: II, Patriarchs, ed. Benjamin Mazar, Rutgers, 1970, p. 129-33. 
E.Y. 

]Í3Tn (hêrdbôn). Veja o n.° 731f. 

733 n n (hãrag) terremoto (Dt 32.25; SI 18.46). 

734 ^ m (hrgl). Aceita como raiz: 
734a t ^ n n (hargõl) espécie de gafanhoto. 

Sua etimologia é incerta. A palavra aparece somente em Levítico 11.22123], na lista 
de insetos saltitantes considerados comestíveis. A LXX traduz por akris, "locusta" (NEB, 
"locusta verde"). Tanto a KJV, "besouro", quanto a TB, "grilo", dificilmente estão corretas, 
visto que esses insetos são onívoros e, portanto, impróprios para a alimentação. 

Veja 'arbeh. 

735 Tjll (hãrad) estremecer, ir de um lado para outro, ser (estar) agitado, 
assustado, tremer, ser (estar) temeroso; graus causativos: ( f a z e r ) mover , 
a terror i zar (a RSV en fa t i za o pavor e o pânico). 

Termos Derivados 

735a tTTI (hãrêd) temeroso, trêmulo. 
735b *TTTT0 (hãrãdâ) tremor, medo. 

O significado da raiz é "sacudir", a partir do qual derivam sentidos como o de 
"tremer" e "temer". No sentido concreto, o verbo descreve o tremer do monte Sinai (Êx 
19.18). O tremer da terra serve de figura poética para designar o tremor humano (Is 
10.29, 41.5; Ez 26.18). Em 2 Reis 4.13 é possível que a idéia central tanto deste verbo 
quanto de hãrãdã seja a de movimento físico, na referência ao ir e vir solícito da típica 
hospitalidade do Oriente Médio (cf, porém, a sugestão de BDB, "estar ansiosamente 
preocupado" e "cuidado ansioso"). "Tremendo virão" (Os 11.10,11) provavelmente enfatiza 
a noção de movimentos como das aves (v. 11!) e talvez refira-se a movimentos provocados 
por júbilo ou pavor. 

A maioria das ocorrências refere-se ao tremor causado por agitação emocional diante 
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de uma circunstância excepcionai. Isaque treme ao perceber que foi enganado por Jacó 
(Gn 27.33). Os convidados de Adonias reagem semelhantemente ao saberem que Salomão 
foi coroado (1 Rs 1.49). O despertar assustado de Boaz no meio da noite é descrito com a 
mesma palavra (Rt 3.8; ARA, "assustando-se"). Pode descrever uma tropa militar, quer 
passivamente desmoralizada (1 Sm 13.7), quer tomada de pânico (1 Sm 14.15). 

O hifil tem o sentido causativo de "fazer mover" ou de "amedrontar". Descreve a ação 
de impor terror a um exército (Jz 8.12; 2 Sm 17.2). Na maioria das vezes os usos no hifil 
encontram-se em duas expressões idiomáticas que ocorrem repetidas vezes: a descrição 
da desolação como a ausência de quaisquer pessoas para espantar os animais selvagens 
(Dt 28.26; Is 17.2; Jr 7.33) e a descrição da segurança como a ausência de qualquer pessoa 
que aterrorize (Jó 11.19; Jr 30.10; Ez 34.28). 

hãréd . Com medo, trêmulo. O sentido da raiz talvez apareça na descrição dos covardes 
do exército de Gideão como "trepidando" (PIB, Jz 7.3; cf BJ, "tremendo de medo"). A 
ansiedade de Eli quanto à arca é assim descrita: "o seu coração estava tremendo" (1 Sm 
4.13). Quatro passagens falam dos que tremem perante a palavra ou o mandamento de 
Deus. Em Isaías 66.2, 5, tais são os penitentes e fiéis; em Esdras (9.4, 10.3) a palavra 
refere-se, talvez como termo técnico, àqueles líderes sensíveis à palavra de juízo de Deus 
e apoiam as reformas de Esdras. Em todas as quatro passagens há uma sugestão de 
"temor" ou "reverência" (cf usos análogos de pãhad e yãrê'). 

h â r ã d â . Tremor, medo, cuidado (?) (RSV, "pânico"). O substantivo basicamente 
descreve o tremor humano diante de algum acontecimento estranho ou temível. Exemplos 
típicos são o pavor experimentado pelos companheiros de Daniel em face de uma visão 
(Dn 10.7) e o tremor das nações com a queda de Tiro (Ez 26.16). O pavor de um exército 
desmoralizado é chamado de "terror de Deus" (1 Sm 14.15; IBB, "grande pânico"; nota: 
embora essa expressão possa significar "grande pânico", ela também pode enfatizar a 
origem milagrosa e divina do pânico!). Não está claro se o "grito de pavor" (BJ, Jr 30.5; 
ARA, "voz de tremor") refere-se ao brado que provoca pânico ou ao grito aterrorizado dos 
que estão em pânico. Quanto a "desvelo" em 2 Reis 4.13, veja abaixo. 

A.B. 

736 rnn (hãrâ) queimar, estar aceso (de indignação). (A ASV e a RSV traduzem de 
forma semelhante, com exceção de que a RSV evita wroth [indignado], geralmente 
empregando angry [irado].) 

Termos Derivados 

736a t p i n (hãrôn) calor, ardor (de indignação). 
736b r n n (hõri) calor, ardor (de indignação). 

Esta palavra tem relação com uma rara raiz aramaica que significa "fazer o fogo 
queimar" e com uma raiz árabe que significa "sensação de queimação" (na garganta, etc.). 
O verbo hebraico sempre é empregado em referência à ira. O sentido da raiz difere de 
palavras que designam "ira", tais como 'ãnap, zã'am e qãtsap, pelo fato de enfatizar o 
"acender" a ira, tal como o acender o fogo, ou então o "insuflar" a ira, quando ela já está 
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presente. O verbo e seus derivados são usados um total de 139 vezes. 
hãrâ é usado para referir-se à ira tanto do homem quanto de Deus e de formas 

parecidas. Com respeito ao homem, o substantivo ap, "ira", freqüentemente ocorre como 
sujeito do verbo, "a ira acendeu-se". Por exemplo, a "ira" de Potifar, de quem José era 
escravo no Egito, "se [...] acendeu" contra ele, por causa da acusação falsa feita por sua 
esposa (Gn 39.19). Outro uso também comum é sem o sujeito, apresentando, assim, um 
sentido médio-passivo. Gênesis 31.36 diz literalmente que "ardeu-se com referência a 
Jacó", indicando que sua ira foi acesa quando ele soube que Labão o perseguia. 

Com respeito a Deus, o substantivo 'ap é empregado como sujeito em Números 11.1. 
A "ira" do Senhor "acendeu-se" contra Israel por causa de sua insistente murmuração. 
Exemplo de voz médio-passiva encontra-se em 2 Samuel 22.8 (cf. SI 18.7(81), onde, 
literalmente, se lê que os "fundamentos dos céus balançaram e tremeram, porque ardeu-se 
com referência a Deus". Apenas uma vez "Deus" é o sujeito do verbo: "é contra os rios, 
S E N H O R , que estás irado"; literalmente, "é contra os rios, S E N H O R , que estás aceso" (Hc 
3.8; cf. BJ, "Será contra os rios, Iahweh, que a tua cólera se inflama?"). 

No grau nifal, a raiz aparece três vezes, e em cada uma delas, ao contrário do que 
acabou de se assinalar quanto ao qal, ela possui ou deixa implícito um sujeito pessoal, 
indicado num sentido passivo. Por exemplo, em Cantares 1.6 a noiva sulamita diz que os 
filhos de sua mãe "se indignaram" (literalmente, "foram acesos") contra ela. 

No grau hifil, a raiz aparece só duas vezes, e nenhuma delas num sentido causativo. 
Em Jó 19.11, ela é usada da mesma maneira e com o mesmo sentido do qal, quando se 
emprega o sujeito 'ap. Em Neemias 3.20, ela possui o sentido incomum de intensificar 
uma idéia; o texto diz que Baruque, alguém que trabalhava no muro de Jerusalém, 
reparou a parte que lhe cabia "com grande ardor", isto é, "com todo empenho". 

O grau hitpael ocorre 4 vezes, sempre com o sentido de "não te indignes" (SI 37.1, 7, 
8; Pv 24.19). O pensamento reflexivo é: "não se acenda" por causa dos malfeitores, etc. 
Uma vez mais está implícito um sujeito pessoal. 

Um aspecto incomum desta raiz é que ocorrem dois casos do grau tifel (causativo, Jr 
12.5; 22.15). Ambos deixam implícita a existência de um sujeito pessoal: um fala de 
alguém "competir" (literalmente, "arder para suplantar em corrida") com cavalos; o outro, 
de "competir" (cf. BJ; literalmente, "arder para suplantar em brilho") com outras pessoas 
que buscam posição social pelo uso do cedro. 

hãrôn. Calor, ardor (de indignação). Este substantivo derivado, que ocorre 41 vezes, é 
empregado só com referência a Deus. Grande número de vezes seu uso vem seguido de 
'ap, com o que se tem a seguinte tradução literal: "o ímpeto (ou ardor) da ira do S E N H O R " 

(Nm 25.4). Muitas vezes o substantivo é seguido simplesmente de 'ap com um sufixo: "o 
ímpeto (ou ardor) da sua (vossa, minha, etc.) ira" (Dt 13.18). Poucas vezes a própria 
palavra leva o sufixo, sem o uso de 'ap, mas tais usos são iníreqüentes. Com referência 
a Jeremias 25.38 pode-se acrescentar que hãrôn, que se vê em alguns textos, é mais bem 
entendido como variante de hereb, "espada". 

hõri. Calor, ardor (de indignação). Este substantivo, que tem o mesmo sentido de 
hãrôn, é usado duas vezes para referir-se a Deus e quatro vezes para referir-se ao 
homem. Vem sempre seguido de 'ap. Por exemplo, Jônatas saiu da presença de seu pai, 
Saul, no "ímpeto (ardor) da ira" (ARA, "todo encolerizado"), por causa da atitude de seu pai 
com Davi (1 Sm 20.34). 
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738 CHI! (hrt ) 

Bibliografia: B L A N K , Sheldon H . , 'Doest thou well to be angry?', HUCA, 2 6 : 2 9 - 4 1 . 

— THAT, v. 1, p. 6 3 3 - 4 . 

L.J.W. 

m n (hãrüz). Veja o n.° 737a. 
]-nn (hãrôn). Veja o n.- 736a. 
^ i n (/iarôZ). Veja o n.° 743a. 
p^H (hãrâts). Veja os n.M 752a,b, 753a. 

737 nn (hrz). Aceita como raiz de: 
737a m n (hãrüz) colar (Ct 1.10). 

^.rnn (harhur). Veja o n.° 756b. 

738 e n n (/ir£). Aceita como raiz de: 
738a tS in (heret) ferramenta de entalhar. 
738b tcznn (hartõm) mago (Êx 8.7[3], 18, 19(14,15]; Dn 4.7(4]). 

heret. Ferramenta de entalhar, pena (de escrever). Arão utilizou uma Ziereí para 
esculpir o bezerro de ouro (Êx 32.4). Algumas versões modernas parafraseiam a expressão 
para dar idéia de fundir num molde (cf. BJ, PIB). 

A única outra ocorrência da palavra encontra-se em Isaías 8.1, onde Deus ordena ao 
profeta que escreva numa tábua o nome Maer-Salal-Has-Baz (IBB) com uma "heret de 
homem". A tradução de Berkeley traz "caligrafia comum"; a versão Amplified traz "com 
uma ferramenta de entalhar e em caracteres usuais [que o mais humilde dos homens 
consiga ler]"; a JB reza "com um estilete comum"; a PIB, "em estilo corrente*; e a NAB, 
"cartas comuns". 

hartõm. Mago, adivinho, escriba. Esta palavra, que descreve algum tipo de ocultista, 
aparece tanto no hebraico (hartummim) quanto no aramaico (hartummin). É a palavra 
que designa os "magos" do Egito (Gn 41.8, 24; Êx 7.11, 22; 8.7, 18, 19; 9.11) e os da 
Babilônia (Dn 1.20; 2.2, 10, 27; 4.4, 6; 5.11). As últimas cinco referências encontram-se 
na porção em aramaico de Daniel. Somente 2.10 utiliza hartõm no singular. 

De acordo com Gênesis 41.8, faraó convocou todos os seus hartummim ("magos") e 
hãkamím ("sábios"). A palavra é paralela de mtkashshcpim ("feiticeiros"), 'ashshãplm 
("encantadores", q.v.) e kasdim ("caldeus") em Daniel 2.2. Na relação, em aramaico, de 
Daniel 2.27, gãz'rin (IBB, "adivinhadores") substitui m'kashshrpim, enquanto hakktmin 
(IBB, "sábios"; a palavra é omitida na ARA) substitui kasdim. 

Como parece que a palavra está relacionada com heret (q.v.), que significa "estilete" 
ou algo parecido, algumas traduções interpretam hartõm como "escriba". (Veja Young's 
Literal Translation, ASV. marg., a Improved Edition Bible [de 1913] e a versão de Berkeley 
nas passagens de Gênesis e Êxodo.) 

Pode, no entanto, ser um empréstimo do egípcio. A raiz é composta de quatro 
consoantes, ao contrário da maioria das palavras semíticas, que possui três. Existe uma 
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739 ttlTi (hrt) 

palavra egípcia, hrj-tp, que pode ter o sentido de "magos" ou "sacerdotes", embora 
geralmente signifique "governador", "chefe de clã", "conselheiro". 

Bibliografia.: C O R N F E L D , G., Magic, divination and superstition, In: Pictorial 

Biblical Encyclopedia, Macmillan, 1964. — L O E W E N S T A M M , Samuel E., The making and 
destruction of the golden calf, Bib, 48:481-90. — W A R D , William A., Egyptian titles in 
Genesis, BS, 114:40-59. — ZUCK, Roy B., The practice of witchcraft in the Scriptures, BS, 

128:352-60. R.L.A. 

739 D~n (hrt). II. Aceita como raiz de: 
739a (hãrit) sacola, bolsa (2 Rs 5.23; Is 3.22). 

C inn (hartõm). Veja o n.° 738b. 
'in (hõr i ) . Veja o n.° 736b. 

740 í*"Yí (hõri), NLN (hôrí) horeu. ( A ARC e a ARA traduzem assim.) 

Parece que este substantivo é um empréstimo lingüístico. Anteriormente acreditava-
se que estava relacionado com a raiz hrr III, que indica a idéia de buraco ou caverna, 
embora geralmente hrr se refira a um buraco pequeno. Agora em geral se aceita que seja 
a grafia hebraica do acadiano hurru (ugar., hry). Deve-se distinguir de hõrt, "pão ou bolo 
branco". Ocorre dez vezes, duas como antropônimo. 

As fontes extrabíblicas confirmam claramente a presença de hurritas na Palestina 
depois de 1550 a.C. (cf os textos ugaríticos, as tábuas de Amarna, tábuas cuneiformes de 
Taanaque e Siquém e certos escritos egípcios; NOTH, The Old Testament world, p. 233, 
240 e ss.). Durante a segunda metade do segundo milênio, os egípcios conheciam o 
sudoeste da Ásia pelo nome de lir. Nomes hurritas aparecem no Oriente Médio em 
inscrições desse período (o que é confirmado por tábuas horéias de Boghazkõy). Albright 
diz que, no AT, os nomes dos horeus são hurritas, por isso, "não resta dúvida de que esta 
[o hurrita] é a língua falada pelos horeus da Bíblia" (From the Stone Age to Christianity, 

1947, p. 36). 
O nosso problema é que os horeus citados na Bíblia residiam em Edom, não na 

Palestina. Parece que os horeus eram os moradores hurritas de Edom (Gn 36.20), os quais 
foram expulsos da região pelos descendentes de Esaú (Dt 2.12, 22). Por isso tem-se 
sugerido que os horeus são os hurritas que não moravam na Palestina, e os heveus são 
os hurritas da Palestina (THOMAS, Archaeology and Old Testament study, p. 81). Isso 
explicaria como Zibeão podia ser um heveu (Gn 36.2) e ao mesmo tempo filho do horeu 
Seir (Gn 36.20). Sendo assim, eles ocuparam alguns lugares na Palestina central, 
inclusive Siquém (Gn 34.2) e Gibeão (Js 9.6, 7). A leitura da LXX, "horeu", reforça esta 
sugestão. 

Deve-se fazer distinção entre, de um lado, os hurritas e, de outro, os sumérios, os 
semitas e ÔS indo-europeus. Eles tiveram origem nas montanhas a leste e a nordeste da 
Mesopotâmia, onde gradualmente se infiltraram. Por volta do século XV a.C., eles se 
vangloriavam de ter um reino Mitani. Durante essa era, parece que seus nobres eram 
indo-europeus (o que se confirma pelos seus nomes). 

Bibliografia: ALBRIGHT, W. F., From the Stone Age to Christianity, Doubleday, 1947. 
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— GELB, I. J., Hurrians and Subarians, 1949. — NOTH, M., The Old Testament world, v. 
1, Edinburgh, Clark, 1964. — SPEISER, E. A., Introduction to Hurrian, ASOR, Annual, 
1941. — THOMAS, D. Winton, Archaeology and Old Testament study, Oxford, Clarendon, 
1967. L.J.C. 

a n n (hãrít). Veja o n.° 739a. 

C^rin (hiryônim, i.e., herê yôntm). Veja o n.° 730a. 

•pin (hãrtts). Veja o n.° 752c. 

B n n (hãrísh). Veja o n.° 760c. 

^ o n q (hãrishi). Veja o n.° 760e. 

741 Yy? (hãrak) /, pôr em movimento, iniciar (Pv 12.27). 

742 " p n (/ir&). II. Aceita como raiz de: 
742a CSHTT ( h ã r a k k i m ) grade, treliça ou qualquer outra abertura 

através da qual alguém pode olhar (Ct 2.9). 

743 (hrl). Aceita como raiz de: 
743a b n n ( h ã r ü l ) espécie de erva daninha, talvez grão-de-bico (e.g.y Pv 

24.31; Sf 2.9). 

744 *C"!n (hãram) I, proscrever, consagrar, destruir totalmente. ( A ASV e a RSV 

traduzem de forma semelhante, com exceção de que ambas preferem "consagrado" 
ou "coisa consagrada" em passagens que não tratam de destruição.) 

Termos Derivados 

744a t C i n (fiérem) coisa consagrada, interdito. 

744b í ]Vr in (hermôn) Hermom. 

A raiz hrm é empregada apenas nos graus causativos: 48 vezes no hifil e três no 
hofal. O sentido básico é impedir o uso ou o abuso de um objeto por parte do homem e 
entregá-lo irrevogavelmente a Deus. A palavra tem a ver com uma raiz árabe que 
significa "proibir, especialmente para o uso comum". A palavra "harém", que significa os 
aposentos especiais das esposas muçulmanas, provém dessa raiz. Também está 
relacionada com uma raiz etíope que significa "proibir", "pôr debaixo de maldição". 
Entregar algo a Deus significava consagrar tal coisa ao serviço de Deus ou pô-la sob 
interdito com vistas à sua total destruição. 

A idéia de consagrar um objeto para o serviço a Deus aparece em Levítico 27.28. O 
que quer que seja consagrado ao Senhor, seja um homem, um animal, seja outro bem, é 
considerado santíssimo por Deus e, portanto, não deve ser vendido nem redimido 
mediante sua substituição por outra coisa. De acordo com Números 18.14 e Ezequiel 
44.29, todos esses objetos devem ser dados aos sacerdotes para o sustento das cerimônias 
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religiosas. Por exemplo, o ouro, a prata, o bronze e o ferro de Jerico tiveram essa 
destinação (Js 6.19, qõdesh layhwh). 

Geralmente hãram significa o interdito de alguma coisa para sua total destruição, 
a consagração compulsória de algo que impede o trabalho de Deus ou a ele resiste e que 
é considerado amaldiçoado perante Deus. A idéia aparece pela primeira vez em Números 
21.2, 3, onde os israelitas fizeram voto de que, se Deus lhes permitisse derrotar certo rei 
do sul de Canaã, eles iriam "destruir totalmente" suas cidades (i.e., considerá-las 
consagradas a Deus e, portanto, destruí-las totalmente). Emprega-se essa palavra com 
referência a quase todas as cidades que as tropas de Josué destruíram (e.g., Jerico, Js 
6.21; Ai, Js 8.26; Maquedá, Js 10.28; Hazor, Js 11.11), desse modo indicando a base lógica 
para assim procederem. Em Deuteronômio 7.2-6 encontra-se a ordem de que se destruísse 
dessa maneira, vindo em seguida a explicação de que, de outro modo, essas cidades 
seduziriam os israelitas para longe do Senhor (cf. Dt 20.17, 18). Qualquer cidade israelita 
que acolhesse idolatras devia ser "completamente destruída" (Dt 13.12-15; cf. Êx 22.19). 

Um homem que fosse o objeto consagrado a Deus ficava debaixo do mesmo interdito. 
Levítico 27.28, 29 declara que tal pessoa devia ser morta. Dificilmente ela poderia ser 
designada para o serviço cerimonial, pois esse era o trabalho dos levitas. No entanto, para 
harmonizar esta regra com o sexto mandamento (Êx 20.13; cf. 21.20), a idéia deve ter sido 
de que as pessoas assim consagradas eram prisioneiros de guerra, tais como os de Jerico, 
ou outros sob interdito, por exemplo, os amalequitas (1 Sm 15.3). 

Como a raiz qãdash, "ser santo", também transmite a idéia de separar do uso 
ordinário numa entrega a Deus (especialmente no piei), devemos fazer distinção entre 
objetos separados por serem "consagrados" e os separados por serem "santos". Num texto 
considerado acima, Levítico 27.28, 29, os dois sentidos são colocados juntos pelo fato de 
que a coisa consagrada era considerada santíssima para Deus. Isso sugere que ambas as 
idéias estavam intimamente relacionadas e eram válidas quanto a objetos consagrados 
para o serviço cerimonial. Mas quanto aos objetos que deviam ser destruídos, eram 
considerados ofensivos a Deus e danosos para o seu trabalho. Objetos separados por serem 
santos eram agradáveis a ele e úteis. 

Poucas vezes a raiz é usada com respeito a nações estrangeiras que "destruíram 
totalmente" uma cidade ou país (cf. 2 Rs 19.11; 2 Cr 20.23). A inscrição de Mesha talvez 
esclareça a questão. Na linha 17 o rei Mesha (cf. 2 Rs 3.4) emprega a palavra ao explicar 
que matou todos os moradores de Nebo porque tornou a cidade "consagrada" ao seu deus 
Camos. 

hèrem. Coisa consagrada, devoção, interdito. Este substantivo derivado é usado 28 
vezes no AT para designar ou o objeto consagrado, ou o próprio interdito. O relato da 
queda de Jerico diante de Israel oferece exemplos claros do primeiro uso. A cidade inteira 
é literalmente chamada de "coisa consagrada" (Js 6.17; cf. BJ, "consagrada como 
anátema"), e todos os israelitas são advertidos para não ficarem com nada da "coisa 
consagrada", o que provavelmente é uma referência ao que existia dentro da cidade, sendo 
que deveria ser queimado tudo o que fosse inflamável, e o que não fosse deveria ser dado 
a Deus. Quando Acã desobedece e apanha algumas dessas coisas, o exército de Israel é 
derrotado pelo povo de Ai, e Deus diz que agora Israel tornou-se ele próprio "coisa 
consagrada" até que a "coisa consagrada" (Acã no seu pecado) seja destruída do meio do 
povo (Js 7.12, 13). Dessa maneira, Jerico, a cidade pagã, foi "consagrada" porque estava 
no meio do caminho que Deus queria percorrer através de Israel, que era conquistar 
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Canaã. Em seu pecado, Acá tornou-se "consagrado" porque foi motivo de tropeço para o 
povo de Deus. 

Observem-se também passagens que empregam fiérem para designar o próprio 
interdito. De acordo com 1 Reis 20.42, Ben-Hadade, o rei sírio, era um homem sob 
interdito divino (lit., "um homem sob meu interdito"). Isaías 34.5 diz que Edom era um 
povo sob o interdito de Deus (lit., "um povo do meu interdito"; cf. IBB). O reino de Judá 
foi entregue ao interdito no sentido de que a Babilônia teve permissão de levá-lo cativo 
(Is 43.28). 

hermôn. Hermom. O nome do monte Iiermom, que significa "sagrado". Também 
chamado de siryòn e senir (Dt 3.9) ou sVõn (Dt 4.48). 

Bibliografia: M A L A M A T , Abraham, The ban in Mari and in the Bible, In: Biblical 
Essays, p. 40-9. — R L C H A R D S O N , TWB, p. 68 THAT, v. 1, p. 635-8. 

L.J.W. 

745 (hãram) II, fender, mutilar. (A ASV emprega "achatado"; a RSV, 
"mutilado".) 

Termo Derivado 

745a fE'~ir (herem) rede. 

hãram é palavra relacionada com a raiz árabe que significa "fender" ou "perfurar" a 
separação entre as narinas para inserir um anel, e é usada apenas uma vez, em Levítico 
21.18. A forma é um particípio passivo e descreve um rosto (nariz) como "mutilado", uma 
das deformidades que desqualificariam um sacerdote para o serviço. 

herem. Rede. Este substantivo ocorre nove vezes. Seu sentido deriva da idéia de algo 
perfurado. Duas vezes é usado com referência à rede de um caçador (Mq 7.2; Ec 7.26), e 
sete vezes para designar a rede de pesca (Ez 26.5, 14; 32.3; 47.10; Hc 1.15-17). 

L.J.W. 

(hermôn). Veja o n.° 744b. 

746 C Ç T (hermésh) foice (Dt 16.9; 23.25(26]). Derivação incerta. 

747 ]7-n (hãrãn) Ha rã. 

Harã foi a cidade onde Abraão e sua família se instalaram depois de saírem de Ur 
(Gn 11.31, 32). Após a morte de Terá, pai de Abraão, este e sua família começaram sua 
viagem para Canaã (Gn 12.1). Harã é chamada em Gênesis 24.10 de "a cidade de Naor", 
porque Naor, irmão de Abraão, estabeleceu-se ali. Harã era a terra de Labão, irmão de 
Rebeca. Rebeca incentivou Jacó a fugir para a casa de Labão, em Harã, quando Esaú 
supostamente ameaçou a vida do irmão (Gn 27.43). A sorte de Jacó melhorou bastante 
durante sua longa estada com Labão. O relato da chegada de Jacó em Harã encontra-se 
descrito em Gênesis 29.1-8. 
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748 cnn (hrs) 

Rabsaqué, em seu arrogante desafio a Ezequias, mencionou Harã entre as cidades 
destruídas pelos assírios (2 Rs 19.12; Is 37.12). Ezequiel 27.23 cita a cidade como um 
centro de comércio. A cidade foi durante algum tempo uma capital provincial da Assíria 
e também a capital de Assur Ubalit depois da destruição de Nínive. 

T.E.M. 

748 0"in (hrs). Aceita como raiz de: 
748a O-in (heres) Sol (Jó 9.7; Jz 14.18). 

Cnn (heres). Veja os n.°* 748a, 759b. 

niO-Uj (harsôt). Veja o n.° 759c. 

749 rpn (hãrap) I, reprovar, blasfemar, desafiar, pôr em perigo, insultar, 

repreender, censurar. 

Termo Derivado 

749a HEnn (lierpá) censura. 

Basicamente a palavra significa "censurar", com a conotação específica de culpar ou 
desdenhar alguém. 

A conotação de culpar é evidente em Jó 27.6, onde Jó protesta dizendo que seu 
coração não o reprova por qualquer dia de sua vida. Em Provérbios 27.11, aquele que 
ensina sabedoria deseja que seu aluno seja sábio para que o professor não seja acusado 
por outros. Parece que em Neemias 6.13 a palavra é usada no sentido de "difamar", ou 
seja, imputar falha ou culpa a alguém a fim de causar dano à sua reputação. 

Na maioria dos casos a palavra é empregada no sentido de escarnecer. Em Salmos 
74.10 a palavra ocorre em paralelo com nã'ats, "desdenhar, condenar", e em Provérbios 
14.31 ela é a antítese de kãbêd, "honra", e pode ser entendida como 'Vergonha" ou 
"desonra". Em Juizes 5.18 descreve-se o povo de Zebulom como um povo que despreza sua 
própria vida (cf TB, "temerariamente se expôs à morte"; PIB, "desafia a morte"). 

Em contextos em que um adversário repreende com desdém ou ofensa, "escarnecer" 
(IBB) é uma tradução aceitável (Jz 8.15; SI 119.42). Quando se descreve alguém que trata 
outra pessoa com desprezo ou desdém, a palavra pode ter a nuança de "zombar" (ARA. 
"afrontar"; 2 Rs 19.22). A conotação de "desafiar" evidencia-se nos contextos em que 
alguém reputa em nada a força do inimigo (IBB, 1 Sm 17.10 e ss.). 

T.E.M. 

750 (hãrap) II, gastar o tempo da colheita. Este verbo denominativo ocorre 
somente em Isaías 18.6. 

Substantivo de Origem 

750a *)-)Í7 (hõrep) tempo da colheita, outono. 
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753 p n (hrts) 

751 ^"Tíl (hárap) III, adquirir. Este verbo ocorre só uma vez, no nifal (Lv 19.26). 

752 p n (hãrats) I, agir, decidir, decretar, determinar, mutilar, mudar. 

Termos Derivados 

752a t ] m n (hãrüts) /, afiado, diligente. 

752b (hãrüts) II, trincheira, fosso, somente em Daniel 9.25. 
752c j""Tí (hartts) fatia, coisa cortada, instrumento cortante. 

752d u ^ l í j (hartsannim )produto extraído da vinha, sementes de uva (?). 

Básicos para o sentido de hãrats são os conceitos de "cortar" ou "afiar" e "decidir". 
(O primeiro sentido é representado pelo substantivo haruts e pelo cognato acadiano 
harãsu, que significam "cortar", "cortar fora", "deduzir" e também "determinar" e 
"esclarecer"). 

Vê-se mais claramente a conotação "cortar" em Levítico 22.22, onde a palavra ocorre 
numa proibição do uso de animais deformados em sacrifícios. 

Outros usos da palavra com a conotação de "cortar" ocorrem em passagens mais 
metafóricas. Em Josué 10.21 usa-se a palavra numa expressão que significa "falar contra". 
A tradução "mover" (e.g., ARA, IBB) quase não encontra base no uso quer hebraico, quer 
acadiano. A expressão significa literalmente "afiar a língua" e evidentemente tem a 
conotação de, com hostilidade, falar contra alguém. O mesmo sentido parece estar 
presente no uso da palavra em Êxodo 11.7, onde se refere ao cão e expressa a idéia de um 
rosnar irado. Em 2 Samuel 5.24 Davi recebeu ordens para ser "afiado" (atento) quando 
ouvisse um barulho nas árvores, isto é, ele devia agir rapidamente. (O Cronista usa "sai 
à peleja" para indicar esta ordem.) 

O conceito de "decidir, determinar" é bem evidente em 1 Reis 20.40, onde alguém 
decidiu a sua própria sentença. Em todos os demais casos a palavra tem o sentido de 
"determinar" e refere-se a algo que não pode ser mudado. Talvez a idéia básica de "cortar" 
seja evidente aqui, pois, uma vez feito um corte, este não pode ser alterado. 

hãrüts. Decisão, coisas pontiagudas, instrumento afiado para debulhar, muro. 

A idéia de algo cortante, inerente ao verbo, fica evidente no substantivo hãrüts, quando 
é usado para designar um malho de debulhar (Is 28.27; 41.15; Am 1.3; Jó 41.30(221). 
Metaforicamente a palavra designava o ser "afiado" como um atributo, i.e., a diligência 
(Pv 10.4; 12.24, 27; 13.4; 21.5). 

O conceito de "cortar" é evidente em sua referência a um fosso (Dn 9.25). 
Metaforicamente se usa a palavra para indicar uma decisão firme, pois não se pode 
alterar aquilo que foi cortado (J1 3.14 (4.141). 

753 p n (hrts). Aceita como raiz de: 
753a f r . n (hãrüts) III, ouro (e.g., Zc 9.3; Pv 3.14). 

537 



754 n^nn (hrtsb) 

754 3ÍTin (hrtsb). Aceita como raiz de: 

754a rD lpn (hartsubbâ) amarras, algemas (Is 58.6), tormento (SI 73.4). 

nr^-in (hartsannim). Veja o n.° 752d. 

755 pnn (hãraq) ranger os dentes (e.g., Jó 16.9; Lm 2.16). 

756 T H (hãrar) I, ser (estar) queimado, torrado. A ASV traduz por "queimado", 
exceto em Salmos 69.3(41. A RSV concorda em todas as passagens, exceto em 
Isaías 24.6, onde traduz por "chamuscado", e em Salmos 69.3[4], onde traduz por 
"ressecado". 

Termos Derivados 

756a ~lin (hãrêr) lugar árido. Somente em Jeremias 17.6, referindo-se 
figuradamente à vida dos que não têm Deus. 

756b i r n n (harhur) calor inclemente, febre, somente em Deuteronômio 
28.22. 

Esta raiz sugere basicamente o produto que resta daquilo que queimou (cf . ugar., hrr, 
"assar"). Não se deve confundir esta raiz com hrr H, que tem a ver com nobreza de 
nascimento ou com o nascer livre, e hrr III, que tem a idéia de buraco. Também não se 
deve confundir com hãrâ, "arder" (geralmente de ira), hãrar, "queimado", "torrado", é, 
na maioria das vezes, uma raiz poética. É usada 12 vezes. 

Esta raiz descreve os moradores da terra que eram objeto da ira de Deus (Is 24.6), 
aquilo que sobra depois que o fogo queimou os ossos (Ez 24.10, 11), metal ou madeira (Ez 
15.4; SI 102.314]). Também pode designar o efeito interno da febre (Jó 30.30) e o 
ressecamento da garganta por causa de choro excessivo (SI 69.3(41). Ocorre apenas uma 
vez no grau piei (indicando uma ação repetida rapidamente), expressando a agitação 
contínua (ARA, "para acender rixas"; Pv 26.21) do homem contencioso em fomentar e 
manter a animosidade. 

757 ~nn (hrr). II. Aceita como raiz de: 
757a "IP (hôr ) nobre (geralmente ocorre no plural). 

A ASV e a RSV traduzem de forma semelhante, exceto em Eclesiastes 10.17, onde a 
RSV traz "homem livre" (ASV, "nobres"), e em Isaías 34.12. Geralmente hôr é identificado 
com a raiz hrr n, a qual (com base em estudos de cognatos semíticos) tem a idéia de ser 
ou tornar-se livre. Existe uma possível conexão entre hôr, "nobre", e a raiz hwr, "ser ou 
ficar pálido, branco" (os príncipes de Israel tinham a fama de serem alvos, Lm 4.7). Faça-
se distinção entre essa raiz e hôr, "buraco", e hôr, "pano branco". Essa palavra ocorre 13 
vezes. 

Os hõrtm, junto com os anciãos, eram líderes de cidades (1 Rs 21.8), tendo 
autoridade para levar alguém a julgamento. Eram pessoas de razoável 
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759 cnn (hrs) 

, ^ ! ° n . d V S C T a r e m , d e t e r d e l u t a r C O m a s p r ó p r i a s m « ° s e foram achados na parte 
interna do palaao durante o cerco dos babilônios. Junto com os príncipes eles foram 
mortos diante de Zedequias (Jr 39.6,, em cumprimento de uma proferia « s 34 12? 
ftstenormente o. hõrtm foram relacionados ao lado dos sacerdotes e governantes 
(.sgamm) como os hderes de Israel durante a reconstrução pôs-exílica (Ne 4.1418] 191131) 
Parece q U e eles são os cabeças do povo, talvez equivalentes aos éarim, «príncipes"(cf. Ed 
9.2). Uma vez que a palavra ocorre em contextos onde Israel tem um contato bastante 

do aramaico. ̂  ^ a r a m a ' C a ' é b e m tenha si do tomada emprestada 

4 14F«h '<ZÍm,- l U p P r V ' I S Í ° n a r a m a c o n s t r uÇâo do muro durante a reconstrução (Ne 
4.1418]). Eles tinham recursos suficientes para emprestar para o povo em geral (Ne 5 7) 
Eles controlavam a agricultura e o comércio (Ne 13.17). Eles tinham acesso imediato à 
classe dirigente (Jr 39.6; Ne 6.17) e constituíam um grupo a sempre ser leCado ™ t a 

As vezes hortm parece ser quase sinônimo de ,4arim (cf Jr 27.20 e 2 Rs 24 14) C-,«o 

e c h e t * S i r r ^ ° " " U S ° "u C O n t e X t ° d a m o n a r 1 " i a ^dica administradores 
e chefes de famílias influentes, ou seja, homens de posição, enquanto o uso pôs-exílico dã 

não ̂ ram nobres* ' " ^ " T " ' C ° m b - m ' m a i d e n t i f i ^ â ° s a j , estes k J . n nao eram nobres no sentido de aristocracia fundiária 

A Í C 3 F C E N Z I E ' J o h n L > T h e e l d e r s i n ^ E Old Testament, Bib, 4 0 : 5 2 2 - 4 0 
- V A N D E R P L O E G , J . , Les chefs du peuple d'lsrael et leurs titres, M . 5 7 : 5 7 - 8 . 

L.J.C. 

758 ~nn (hrr). III. Aceita como raiz de: 
758a T i (hõr), i t ] (hôr) buraco (e.g2 Rs 12.9 [10]; Ct 5.4). 
758b i n (hãr), ~\Tl (hür) buraco (Is 42.22; 11.8). 

759 fcnn (hrs). Aceita como raiz de: 

759a tCnn (heres) louça de barro. 

759oo Z P ^ ^ enfermidade caracterizada por erupções cutâneas (Dt 
28.27). 

759c mm (hrswt, Kethib), H^DT! (harsit, Qere) cacos de louça de barro 
(Jr 19.2). 

e queimada (SI 22.15116]), ou ate mesmo esmaltada (Pv 26.23). Garrafas (baqbüq), tigelas 
(k U) e potes ou cantaros (nêbel) são feitos desse material. É em utensílios feitos de heres 

T e r , & U ! . r d a d ° S ( J r 3 2 1 4 ) - hereá P ° d e recipientes de forma 
geral (Pv 26.23) ou pode indicar cacos de louça de barro suficientemente grandes para 
tirar brasa do fogo ou para apanhar água e bebê-la (Is 30.14). Dessa maneira, heres é o 
barro queimado tão freqüentemente encontrado por arqueólogos. 

Por ser poroso, ele absorvia a gordura de coisas santas e a impureza de coisas 
impuras. Por esse motivo devia ser quebrado quando tivesse tido contato ou com 
santidade ou com impureza (Lv 6.28[21J; Nm 15.12). Um utensílio de barro devia ser 
empregado no julgamento de casos de ciúme (Nm 5.17) e nos rituais de purificação da 
lepra, com isso simbolizando que todos os homens são iguais perante Deus. O salmista 
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760 CHI! (hãrash) 

compara profeticamente a força do Messias a um pedaço de barro (caco de louça de bai 
SI 22.151161) seco e cozido. Durante o exílio os "mais preciosos" dentre a realeza de Isn 
tornaram-se de tão pouco valor e ordinários quanto potes de barro (BJ, Lm 4.2). Deus i 
o povo lembrar-se de seu valor relativamente insignificante e de sua vulnerabilidade ao] 
compará-lo com utensílios de barro (Is 45.9). Jeremias (19.1) comprou (e em seguic 
quebrou) um pote de barro para simbolizar como Israel tinha absorvido tanto o peca< 
que tinha de ser destruído de acordo com a lei de Deus acerca de utensílios de barro (] 
11.33). 

L.J.CJ 

760 w " (hãrash) I, entalhar, lavrar, arar, delinear, maquinar. 

Termos Derivados 

760a *Bnn (hãrash) entalhador. 

760b ronn (hárõshet) obra de entalhe. 

760c (hãrish) aradura, época de aradura. 

760d nÇ"TJD (mahãrêshâ), nSTYTD (mahãreshet) relha de arado. 

760e "2TT0 (hãrtshi) inclemente. Usado apenas em Jemerias 4.8. Incerto 
quanto ao significado e quanto a que raiz hãrash a palavra está relacionada. KJV, 
"violento"; BJ, "ardente"; PIB, "sufocante". 

A idéia básica é a de fazer um corte em algum material, por exemplo, o metal a serj 
talhado ou o solo a ser arado. O vocábulo é empregado 26 vezes, sendo 23 no qal, duas 
nifal e uma no hifil. O substantivo ugarítico hrsh significa "artífice". Outra palavra 
ugaritica, hrt, cognata do hebraico hãrash, significa "arar". Isso favorece duas raízes quej 
no hebraico, estariam sobrepondo-se. 

hãrash é usado poucas vezes para indicar a idéia de entalhar metal, Por exemplo,] 
um dos artesãos especialistas de Tiro, a quem Salomão convocou para trabalhar n< 
templo, é descrito como "um homem [...] que trabalhava" (lit., "entalhador"; 1 Rs 7.14) em 
bronze. Usa-se a palavra um maior número de vezes para designar o arar o solo. Na 
história de Eliseu conta-se que, quando Elias o chamou para o serviço, ele esta^ 
"lavrando" com 12 juntas de bois (1 Rs 19.19). Uma das leis mosaicas estipulava que nj 
se devia "lavrar" com boi e jumento trabalhando juntos (Dt 22.10). 

A idéia de "lavrar" também se usa figuradamente. Ela simboliza a atividade ímpii 
(Os 10.13), sendo Israel acusado de ter "arado" iniqüidade. Em Salmos 129.3 ela também 
representa a opressão, pois o salmista clama: "sobre o meu dorso lavraram os aradores". 
Um terceiro uso é o de "maquinar", geralmente o mal. Por exemplo, um provérbio afn 
"não maquines o mal contra o teu próximo" (Pv 3.29). hãrash refere-se tanto ao mal 
quanto ao bem em Provérbios 14.22. Os que "maquinam o mal" erram, e os que 
"maquinam o bem" (ARA, "planejam") recebem misericórdia e verdade, hãrash ocorre duas 
vezes no nifal com referência à predição de Miquéias (Jr 26.18 citando Mq 3.12) de que 
Jerusalém seria "lavrada" como um campo. O único uso no hifil não revela nenhuma 
diferença clara do qal, pois afirma-se acerca de Saul que ele "maquinava" o mal contra 
Davi (1 Sm 23.9). 
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761 2hn (hãrêsh) 

hãrãsh. Obra de entalhe, carpinteiro, ferreira, pedreiro. Enquanto a ênfase do 
verbo recai sobre o lavrar o solo, seu substantivo derivado, que ocorre 35 vezes, ressalta 
o entalhamento, geralmente de metal, mas também de madeira ou pedra. Em Jeremias 
10.9 afirma-se que o ouro originário de Ufaz é obra de "artífice" (lit., "entalhadores"). Davi 
declara que, nos preparativos para construir o templo, ele havia juntado ouro e prata que 
seriam trabalhados por "artífices" (lit., "entalhadores") da época (1 Cr 29.5). No entanto, 
um grande número de vezes a palavra refere-se a mais do que ao trabalho de entalhar. 
Por exemplo, o bezerro de ouro, que Jeroboão erigiu em Israel, foi feito por "artífices", 
sendo que o contexto deixa implícita toda a atividade envolvida em fazê-lo, tais como 
fundir o metal e também entalhá-lo (Os 8.6). Em Isaías 40.19 hãrãsh é usado para 
designar o "artífice" que funde uma imagem entalhada. Também é corretamente traduzida 
por "ferreiro" em 1 Samuel 13.19, que se refere a pessoas capazes de afiar instrumentos 
de ferro. Esse versículo está agora elucidado com a leitura de hãrãsh como ferreiro. 
Trabalhadores em cobre estavam em atividade já fazia muito tempo em Israel, mas os 
filisteus tinham sido os pioneiros na Idade do Ferro e guardaram como segredo militar 
o conhecimento de como trabalhar e especialmente temperar o ferro. Os israelitas não 
tiveram acesso às novas e compridas espadas de ferro. Apenas os ferreiros filisteus 
conseguiam afiar as pontas de arado, o que eles faziam aquecendo-as, removendo-as com 
pancadas e temperando-as novamente (FlNEGAN, LAP, p. 149). Veja hereb. 

hãrãsh é usado poucas vezes com referência a madeira e pedra. Nos dias do bom 
sumo sacerdote Joiada deu-se dinheiro para os "carpinteiros" (lit., "cortadores de 
madeira") e demais trabalhadores que reparavam o templo (2 Rs 12.11 [12]). Êxodo 28.11 
afirma que o trabalho especializado e que era necessário para gravar os nomes das 12 
tribos em duas pedras de ônix foi de um "lapidador" (lit., "entalhador de pedra"). Em 2 
Samuel 5.11 hãrãsh refere-se tanto a pedra quanto a madeira (o mesmo ocorre em 1 Cr 
14.1), quando diz que Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi "carpinteiros" (lit., "entalhadores 
de madeira") e "pedreiros" (lit., "entalhadores de pedra") para a construção do palácio em 
Jerusalém. 

A palavra é usada inúmeras vezes sem indicar nenhum tipo de material. Por 
exemplo, faz-se referência a Nabucodonosor ter levado cativos todos os "artífices" e 
ferreiros de Judá. A palavra também é usada para descrever o trabalho de Bezalel e 
Aoliabe, especialmente escolhidos para liderar a construção do tabernáculo, esforço que 
sem dúvida alguma envolveu vários tipos de material (ARA, "mestre"; Êx 35.35; 38.23). 
Num caso específico, a palavra é utilizada para referir-se a alguém que é "mestre" em 
causar destruição (Ez 21.31(36]). 

Bibliografia: MENDELSOHN, I., Guilds in ancient Palestine, BASOR. 80:17-21. , 
Guilds in Babylonia and Assyria, JAOS. 60:68-72. 

L.J.W. 

761 Enil (hãrêsh) II, estar calado, sem fala, surdo. 

Termos Derivados 

761a ttZTin (hêrêsh) surdo. 

761b snn (heresh) silenciosamente, secretamente, somente em Josué 2.1. 
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762 e h n (hrsh) 

A idéia básica é não-comunicação, manifesta tanto em não falar quanto em não ouvir. 
Ou seja, a palavra pode referir-se ao sujeito como calado ou ao objeto como surdo. A raiz 
dãmam tem sentido paralelo ao de hãrêsh, "estar calado". 

O verbo é usado apenas sete vezes no qal, 38 no hifil e uma no hitpael. No qal 
geralmente diz respeito ao silêncio no falar. Sempre se refere a Deus. Por exemplo, Davi 
clama a Deus para não se calar, isto é, para falar com ele, numa hora de necessidade SI 
35.22). Em Salmos 83.1(2], o salmista ora de forma semelhante, empregando hãrêsh e 
dãmam em paralelo. Só uma vez o grau qal é usado explicitamente com o sentido de 
"estar surdo", a saber, em Miquéias 7.16, onde o profeta fala de, num dia futuro, nações 
estarem "surdas" com referência a Israel. Quando usado no grau hifil, geralmente indica 
silêncio no falar, mas, em contraste com o qal, quase sempre se refere ao homem. O 
resultado, no entanto, é exatamente o mesmo. Por exemplo, o servo de Abraão 
permaneceu "em silêncio" (lit., "estando em silêncio") enquanto observava Rebeca. 
cogitando se ela seria a escolha de Deus para esposa de Isaque. Só em Jó 11.3 é que o 
hifil transmite uma idéia claramente causativa. Em um caso o hifil significa "estar surdo", 
a saber, quando o povo instou com Samuel a "não cessar" (lit., "não ser surdo") de clamar 
a Deus em favor deles, pois os filisteus vinham se aproximando. Uma vez a palavra 
aparece no hitpael, com o esperado sentido reflexivo (Jz 16.2) 

hérèsh. Surdo. Embora o verbo raramente seja usado com a idéia de não ouvir, o 
adjetivo derivado tem este sentido em cada uma das nove vezes em que é usado, 
requerendo a tradução "surdo" (Êx 4.11; Lv 19.14; SI 38.13114]; etc.). 

L.J.W. 

762 EP.n (hrsh). III. Aceita como raiz de: 
762a ETT (hóresh) madeira, elevação frondosa (e.g., Is 17.9; Ez 31.3). 

763 ÜTI (hrsh). IV. Aceita como raiz de: 
763a t^T " (heresh) magia ou, possivelmente, ofício de artesão. 

Este substantivo é empregado apenas em Isaías 3.3. O BDB favorece o sentido de 
"magia", apresentando em apoio raízes aramaicas e etíopes. O KB e Gesenius concordam. 
Dessa maneira, as frases "mago hábil" e "encantador perito" são paralelas. KD e E. J. 
Young favorecem "ofício de artesão" e entendem que as duas frases estão em contraste 
mútuo: "artífice hábil" e "encantador perito" (cf., e.g., ARA). O ugarítico emprega o 
substantivo hrsh na esfera da magia e da feitiçaria (AlSLEITNER, WUS, n.' 976). 

L.J.W. 

764 r n n (hãrat) gravar, entalhar (Êx 32.16). 

^ Ê n (hãsip). Veja o n.° 766a. 

765 (hãsak) reter; manter sob controle; abster-se. 

A ASV e a RSV t raduzem de fo rma parecida, cada uma procurando t ransmit i r a 
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767 (hãshab) 

idéia. A raiz refere-se à ação voluntária de reter algo ou alguém (também usado 
•itivamente, Ez 30.18; Jó 16.5. Veja DR IVER , G. R., JTS, 34:380.). Quem age tem o 

sobre o objeto. Deve-se fazer distinção entre esta raiz e mana', "reter", "negar". O 
ítico hék significa "dominar". A nossa raiz ocorre 28 vezes. 
Eliseu poupou Naamã, ou seja, restringiu-o, impediu-o de pagar por sua cura (2 Rs 

D. Um sentido um tanto quanto diferente ocorre quando Jó assinala que palavras de 
>lo podem atenuar a dor, mantendo-a sob controle e contendo-a (Jó 16.5, 6). Em 

ias 14.10 o povo é condenado porque não se controlou, mas de todo o coração cedeu 
mal. É interessante que Deus diz a Isaías (Is 58.1) que ele de igual modo não se 

lha em denunciar esse pecado. Na era escatológica as bênçãos incontidas de Deus 
num contraste marcante com o pecado presente do homem. Aquelas que estão na 

ição de maior desamparo (as estéreis, visto que somente Deus controla o ventre, cf. 

fraham) devem, sem nenhuma restrição, construir moradas numa antevisão 
tela bênção (ARA, "não o impeças", Is 54.2). 
Deus tem capacidade de limitar a pecaminosidade humana. Desse modo, ele impede 
leleque de tomar Sara (Gn 20.6) e Davi de matar Nabal (1 Sm 25.39). Assim o 

;ta suplica a Deus que não lhe permita cair no pecado da soberba (SI 19.13114]). 
L.J.C. 

(hãsap) desnudar, tirar aquilo que cobre. 

Termos Derivados 

766a r fwH (hãsip ) pequenos rebanhos (1 Rs 20.27). Significado incerto. 

766b ^üTC (mahsõp ) ato de deixar aparecer, de desnudar (Gn 30.37). 

A ASV e a RSV em geral concordam conceitualmente, mas variam um pouco na escolha 
|das palavras. O sentido básico é de tirar fora aquilo que cobre, de modo que deixe 

iteiramente visível aquilo que está coberto, hãsap ocorre quase exclusivamente na 
[literatura poética e é muito parecido, se não igual, ao verbo mais usual gãlâ. Essa raiz 
[ocorre nove vezes (ou dez vezes; veja SI 29.9). 

Usa-se esta palavra para descrever os exércitos que, à semelhança dos gafanhotos 
[que desnudam as árvores de suas folhas e casca, devastarão Israel (J11.7). Dessa maneira 
Deus, em juízo, desnudará Edom (Jr 49.10). Juízo e humilhação são resultados de ter as 
roupas arrancadas abaixo da cintura (como com escravos cativos, Is 20.4, ou prostitutas, 
Jr 13.26). Deus causa essa extrema humilhação mesmo em seu próprio povo (Jr 13.26). 
Smprega-se também para designar a ação do Senhor quando ele "desnuda" seu braço a 
fim de operar salvação perante os olhos de toda a terra (Is 52.10). 

O ugarítico (hsp ) sugere outro sentido radical para hãsap, a saber, tirar o liqüido de 
um grande recipiente, "tirar (como que com concha]": cf. Isaías 30.14; Ageu 2.16. 

L.J.C. 

767 -ÇH (hãshab ) pensar, planejar, fazer juízo, imaginar, calcular. (A ASV e a 
RSV t raduzem, em grande parte, de f o rma parec ida, embora a RSV e v i t e as 
traduções " imag ina r " e "calcular" . ) 
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767 DÇTI (jhãshab) 

Termos Derivados 

767a üün ({hésheb) obra engenhosa. 

767b lÍ3Çn (heshbôn) juízoy cálculo. 

767c ]*Q©n (hishshábôn) engenho, invenção. 

767d tnitôrjÇ (mahãshãbâ) pensamento, intuito, estratagema. 

A idéia básica da palavra é o emprego da mente na atividade de pensar. A ênfase não 
está na "compreensão" (c/[ òín), mas na criação de novas idéias. A raiz aparece 
principalmente no qal, mas também no nifal e no piei, e uma vez no hitpael. Apenas o 
verbo aparece 121 vezes. 

No AT é possível distinguir seis claras variações da idéia básica desta raiz. A que é 
usada com maior freqüência é a de "planejar", "intentar". Essa variação é empregada para 
referir-se tanto ao homem quanto a Deus e aparece tanto no qal quanto no piei. Os 
israelitas, por exemplo, são advertidos a não "intentar" o mal contra um irmão (Zc 7.10). 
Em um versículo, Gênesis 50.20, o verbo é usado tanto para o homem quanto para Deus. 
quando José utiliza duas vezes a palavra: primeiro, ao dizer que seu irmãos "intentaram" 
mal ao lidarem anteriormente com ele, e, em seguida, ao dizer que Deus "intentou" (IBB) 
aquilo para o bem. 

O segundo uso mais freqüente apresenta a idéia de "fazer juízo". Tal uso também é 
empregado tanto com referência ao homem quanto a Deus e aparece no qal e no nifal. O 
conhecido texto de Isaías 53.4 usa o verbo: "nós o reputávamos por [julgávamos] aflito, 
ferido de Deus e oprimido". Deus é o sujeito da sentença proferida por Jó: "[Deus] me 
considera como seu inimigo" (33.10). Os usos no nifal são simplesmente o passivo do qal. 

Um terceiro uso, que aparece bem menos vezes, é o de simplesmente ter pensamentos 
passando pela mente, de meditar (qal e piei). Malaquias fala elogiosamente daqueles que 
temiam o Senhor e "pensaram" no seu nome (TB, 3.16). Emprega-se o piei (sem nenhuma 
distinção clara de sentido) quando Davi demonstra, ao tratar da identidade do homem, 
surpresa de que Deus dele "tome conhecimento" (SI 144.3). 

Uma quarta variação significa "imputar", sendo, na realidade, um sentido 
especializado de "fazer juízo". Esta variação ocorre três vezes no qal e três no nifal, sendo 
que este último é simplesmente o passivo do primeiro. Refere-se tanto a Deus quanto ao 
homem. Simei, depois de amaldiçoar ostensivamente a Davi, suplica a Davi que não lhe 
"impute" pecado (2 Sm 19.19). Abraão creu em Deus, e Deus "imputou-lhe isto como 
justiça" (EBB, Gn 15.6; Rm 4.3). Davi declara que é bem-aventurado o homem a quem o 
Senhor não "atribui" iniqüidade (SI 32.2; Rm 4.8). 

Uma quinta variação significa "inventar", um uso encontrado apenas no qal. É 
empregado para referir-se a Bezalel, escolhido por Deus para liderar a construção do 
tabernáculo, descrevendo uma parte de seu trabalho como "elaborar" (inventar) produções 
artísticas, com uso de ouro, prata e bronze (Êx 31.4; 35.32, 35). Uzias, rei de Judá, colocou 
em Jerusalém máquinas para a guerra "inventadas" por peritos (IBB, 2 Cr 26.15). 

A última variação significa "calcular", "contabilizar" e é usada somente no piei. Na 
época do idoso sumo sacerdote Joaiada, quando se faziam reparos no templo, a palavra 
é usada para dizer que os sacerdotes não "pediam contas" aos trabalhadores acerca do 
dinheiro para o projeto porque estes eram honestos. N a legislação mosaica a palavra é 
usada várias vezes para indicar a contagem necessária para determinar o valor flutuante 
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769 ^jçn (hãshak) 

de bens permanentes e bens de consumo, em vista de um ano de jubileu que se 
aproximava (Lv 25.27, 50, 52; 27.18, 23). O único uso do hitpael é apenas um emprego 
reflexivo da segunda variante assinalada, "fazer juízo" (Nm 23.9). 

mahãshãbâ. Pensamento, estratagema. Este substantivo derivado aparece com três 
sentidos básicos: "pensamento", "plano" e "invenção", todos eles correspondentes às 
variações básicas do verbo. E usado com o sentido de "pensamento" em Gênesis 6.5: "toda 
a imaginação dos 'pensamentos' de seu coração era má continuamente". O segundo uso, 
"planos", "projetos", ocorre quando se afirma que os israelitas, em contraste com a vontade 
de Deus para eles, diziam que seguiriam seus próprios "projetos, e cada um fará segundo 
a dureza do seu próprio coração" (Jr 18.12). O terceiro uso é eom referência a um operário 
especializado que Hirão, de Tiro, enviou a Salomão para trabalhar no templo. Ele foi 
descrito como capaz de produzir quaisquer "invenções" necessárias para aquela tarefa (2 
Cr 2.14). L.J.W. 

]Í2ün (heshbôn). Veja o n.° 767b. 
( i rçr ohishshãbôn). Veja o n.° 767c. 

768 HÇn (hãshâ) calado, parado, inerte. 

A ASV tende a traduzir por "manter a tranqüilidade", enquanto a RSV traduz por 
"ficar em silêncio", isto é, estar parado, especialmente com referência ao falar; também 
é empregado acerca das ondas (SI 107.29). Esta é uma raiz poética que tem fortes 
paralelos com hãrash e dãmam (cf. Is 42.14). 

O salmista oferece uma introvisão da natureza do pecado ao relatar que o seu 
silêncio em face da falta cometida deixou-o com pecado dentro de si (SI 39.2[3); cf. v. 8(9], 
também Mc 7.20). 

Dentre os profetas, só Isaías usa esta palavra. Deus, comparando-se a um guerreiro, 
diz que esteve calado, mas que agora falará contra o pecado de seu povo (Is 42.14). 
Quando ele não falou, o povo não o considerou (Is 57.11; cf Rm 2.4). Agora ele falará em 
juízo (Is 65.6). No entanto, os réus devem protestar contra o seu silêncio como a causa da 
aflição que experimentam. No escatom o Servo do Senhor se lança numa atividade febril 
até que resplandeçam os justos de Jerusalém (62.1). Ele designará vigias para estarem 
sobre as portas da cidade a fim de clamarem continuamente a Deus em favor dela (64.6) 
até que Deus responda. Não cabe ao homem produzir a restauração, seja instigando-a (o 
homem precisa de um mediador), seja alcançando-a (a justificação é um ato de Deus). 

L.J.C. 

p ^ n (hãshúq). Veja o n.° 773b. 
ptón (hishshúq). Veja o n.c 773d. 
Htôn (hishshür). Veja o n.° 774b. 

769 (hãshak) ser (estar) escuro, estar escurecido, preto, sombrio, turvo, 

escondido. Verbo denominativo. 
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769 (hãshak) 

Substantivo de Origem 

769a t^íün (hõshek) trevas. 

769b "̂ LTJ (hãshõk) obscuro, baixo, somente em Provérbios 22.20. 
769c trCtfn (hdshékâ) trevas. r •• "l • 

769d t~jynç (mahshãk) trevas. 

Não existe praticamente dúvida alguma quanto ao sentido deste verbo denominativo, 
que procede do substantivo hõshek (trevas). Ocorre 18 vezes, 17 das quais em livros 
poéticos. Êxodo 10.15 é a única ocorrência de hashak num texto em prosa. Ali o verbo diz 
respeito à praga de trevas no Egito. Em outras passagens a palavra é usada para indicar 
juízo ou maldição (veja Jó 3.9; 18.6; SI 105.28; Is 5.30; 13.10; Jr 13.16; Ez 30.18; Am 5.8; 
8.9; Mq 3.6). 

O autor de Eclesiastes utilizou hashak para descrever a vista enturvada por causa 
da idade: "no dia em que [...] se escurecerem os teus olhos nas janelas" (12.36). 
Lamentações 5.17 usa a palavra de forma parecida. É possível que o salmista esteja 
orando para que a maldição de cegueira caia sobre seus inimigos quando, em Salmos 
69.23, ele pede que "obscureçam-se-lhes" os olhos. 

Em Lamentações 4.8, hashak refere-se à pele queimada de sol dos exilados. 
Um cognato acusativo aparece em Salmos 139.12: "para ti a escuridão não é escura" 

(NAB; cf. BJ). Somente Jó 38.2 transmite claramente a idéia de esconder-se nas trevas. Ali 
Deus indagou ao paciente herói: "quem é este que escurece o conselho com palavras sem 
conhecimento?" (IBB). 

hõshek. Escuridão, trevas, obscuridade, noite, crepúsculo. O substantivo hõshek 

é a palavra usual para "trevas", "escuridão" e, em aproximadamente metade de suas 80 
ocorrências, significa literalmente o oposto de luz. 

Gênesis 1.2 utiliza hõshek ao referir-se às "trevas" que no princípio cobriam o 
mundo. No versículo 4 os luminares celestes fizeram separação entre as "trevas" e a luz 
(cf. v. 18). Em outras passagens hõshek eqüivale a "noite" ou é paralela dessa última 
palavra, como em Josué 2.5; Jó 17.12; 24.16 e Salmos 104.20. 

Essa palavra é empregada para designar a praga de trevas que caiu sobre os egípcios 
(Êx 10.21, 22; SI 105.28). "Escuridade" acompanhou a aparição divina no monte Sinai (Êx 
14.20; Dt 4.11; 5.23). 

Em alguns lugares a palavra indica as "trevas" da sepultura (1 Sm 2.9; Jó 10.21; 
18.18; 34.22; SI 88.12(131; Ec 6.4). 

A palavra ocorre com uma freqüência bem maior em Jó, Salmos e Isaías do que em 
todos os demais livros reunidos. Muitas vezes tem um sentido figurado, conforme 
assinalado no parágrafo acima. Entre tais sentidos encontram-se os de "ignorância" (SI 
18.28(291; 107.10; Is 9.2[1]); "mal" (Is 5.20); "ocultação" (SI 18.11(12]; 139.11, 12); 
"cegueira" (Jó 12.25; 22.11; Isa 29.18) e "juízo" (Jó 3.4; SI 35.6; Is 47.5; 59.9). Nas poucas 
vezes em que os demais profetas empregam hõshek, é quase sempre com este último 
sentido (cf. Ez 32.8; J1 2.2, 31 13.4]; Am 5.18, 20; Na 1.8; Sf 1.15). 

háshêkâ. Escuridão, trevas, lugares escuros. À semelhança do verbo (hãshak, q.v.) 

546 



772 ]D'n (hshn) 

!,l°frSUbf antÍV°S maSCuIÍnos ihõshek e mahshãk), este substantivo feminino também 
signmca trevas nos poucos lugares em que ocorre 

A primeira ocorrência de hãshékâ, «trevas", e a única num trecho em prosa 
encontra-se em Genesis 15.12. Ali elas são «trevas" sobrenaturais, sendo paralelo da 
palavra hebraica tardêmâ, que significa "profundo sono" (ARA) ou "torpor" (BJ) 

• Salmos 82.5 e 139.12 empregam hãshékâ; aliás, 139.12 também traz hõshek As 
duas passagens referem-se a trevas que são incapazes de esconder ou limitar a Deus 

Duas vezes a palavra aparece em Isaías. Em 8.22 ela é paralela de tsarâ, "angústia" 
m up tsuqâ, sombras de ansiedade", e ãpêlâ m'nuddãh, «densas trevas". Em 50 10 

I "increduhdade" ° S é H n g U a g e m f l ^ r a d a designar «ignorância", «mal"' ou 

• _ E possível que esta palavra ocorra em Miquéias 3.6, mas, uma vez que os gramáticos 
nao conseguem distinguir entre esse substantivo feminino e uma forma feminina do verbo 
hashak na terceira pessoa do singular, existem diferenças de opinião. Mas, mesmo assim 
o sentido do versículo não é alterado em um ou outro caso. 

, mahshãk . Escuridão, trevas, lugar escuro, esconderijo. O substantivo mahshãk 

aparece apenas em passagens poéticas. Em Salmos 88.6[7] mahshãk está em paralelo 

74.20; Is 29.15), pavor (SI 88.18[19]) e cegueira (Is 42.16). 

R.L.A. 

770 (hãshal) despedaçar. Usado só uma vez, no nifal. 

770.1 ^QOIj (hashmal) uma substância brilhante, âmbar ou electro. 

• 7 7 1 ] O 0 n (hashman) embaixador. Ocorre somente em Salmos 68.31132]. 
Significado e derivação incertos. 

772 ]2?n (hshn). Aceita como raiz de: 

772a t ]0h (hõshen) peitoral. (A KJV e a ASV traduzem de forma semelhante, 
"colete"; a RSV traduz como "peitoral".) 

Ocorre 23 vezes no AT. Cognatos árabes indicam que a palavra significa "beleza" 
apontando para seu valor e importância entre as vestes sagradas do sumo sacerdote Era 
feito dos mesmos materiais que o éfode (Êx 28.15; ARA, "estola"). Era uma algibeira 
quadrada com um palmo (cerca de 22 cm) de lado, com anéis de ouro nos cantos Nela 
estavam afixadas 12 pedras preciosas em que estavam gravados os nomes das 12 tribos 
de Israel. Cordoes de ouro prendiam os anéis superiores às pedras preciosas que estavam 
no ombro do efode. O peitoral simbolizava a unidade da nação, a dependência que o povo 
tinha da pessoa e do ministério do sumo sacerdote, a presença deles perante Deus como 
um povo amado e o canal de revelação da vontade de Deus. Nele também estavam o Urim 
e o Tumim, mediante os quais a vontade de Deus era transmitida ao povo (Êx 28 15-30) 
A LXX chama-o de "oráculo do juízo" em vez de "peitoral do juízo" ou «peitoral da decisão 
(oracular) , que é como está no hebraico. Era considerado o artigo mais importante dentre 
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773 p£n (hãshaq) 

as vestes distintivas do sumo sacerdote. O relato de Josefo acerca do peitoral desce a 
minúcias, mas não é confiável (Antigüidades dos Judeus 3.7.5). 

Bibliografia: Al, p. 350 e s. 
C.L.F. 

773 pÇH (hãshaq) estar afeiçoado a, amar. A ASV e a RSV em geral concordam com 
a KJV, melhorando a tradução de Deuteronômio 10.15, Salmos 91.14 e Isaías 
38.17 (mas a RSV, "desejou edificar" [veja também ARA], dificilmente é aceitável 
em 1 Rs 9.19 = 2 Cr 8.6). 

Termos Derivados 

773a tppn (hêsheq) desejo, coisa desejada. 

773b plOn (hãshüq) colchete ou gancho preso numa coluna do 
tabernáculo. 

773c *p2TI (hshq) prover de colchetes ou ganchos. Verbo denominativo usado 
apenas no piei e no pual. 

773d ptàn Chishshúq) raio (de roda) (1 Rs 7.33). 

hãshaq enfatiza aquilo que se apega a algo ou alguém; no caso de emoções (às quais 
limita-se o uso no AT), a palavra indica aquele amor que já está ligado ao seu objeto. 
Deve-se distinguir de ahab, "amar", 'ãwâ, "desejar", "querer", hãmad, "desejar", 
"comprazer-se em". Contraste-se também com hãshaq n, "pregar, prover de colchetes ou 
ganchos". A raiz ocorre 12 vezes. 

Esta raiz pode ter o sentido do desejo forte que um homem sente por uma mulher 
bonita (Gn 34.8), a qual poderia ser deixada de lado caso não correspondesse às 
expectativas (Dt 21.11-14). 

Uma íntima e profunda afeição (num sentido positivo) descreve o amor de Deus para 
com Israel (Dt 10.15). Deus estava ligado a eles por sua própria vontade (amor), e não por 
causa de qualquer coisa boa ou desejável que tivessem (Dt 7.7). É à afeição de Deus que 
Ezequias atribui seu livramento (Is 38.17). Este é o amor que não abandona. Se alguém 
tiver essa afeição para com Deus, será livrado (SI 91.14). 

hêsheq. Desejo, coisa desejada„ Em 1 Reis 9.1, 19 (2 Cr 8.6), o templo e o palácio, e 
também outros edifícios necessários ao funcionamento do reino, são descritos como hêsheq 
de Salomão. Não foram construídos simplesmente para sua própria satisfação. Mas ele 
estava emocionalmente ligado a eles devido a seu gosto de agradar a Deus (cf . 1 Rs 9.1). 

L.J.C. 

774 ~!©n Uíshr). Aceita como raiz de: 
774a rnrçín (hashrâ) ajuntamento, massa (2 Sm 22.12). 
774b -HOn (hishshür) cubo (de roda) (1 Rs 7.33). 

775 (hshsh). Aceita como raiz de: 
775a ütôll (hãshash) palha (Is 5.24; 33.11). 
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776 nn (hét) 

776 nn (/ie7) Hete. 

Um dos filhos de Canaã e ancestral epônimo dos hittl (Gn 10.15; 1 Cr 1.13). O nome 
aparece 14 vezes, duas na expressão "filhas de Hete" (Gn 27.46) e dez em "filhos de Hete" 
(Gn 23.3, 5, 7, 10 (duas vezes], 16, 18, 20; 25.10; 49.32). É bem evidente que, em face da 
colocação dessa expressão com hittí (cf Gn 23.10; 25.9, 10; 49.30, 32), elas são 
equivalentes. 

776a r n n (hittt) hitita, heteu. 
Termo étnico que aparentemente é, mas não com certeza, cognato do hitita HATTI, do 

egípcio ht, do acadiano hattú, do ugarítico ht, hty (UT, 19:1021, 1024). O nome é 
transliterado pela LXX como khettaios. Ocorre 48 vezes, inclusive 20 nas listas dos 
habitantes de Canaã, junto com grupos tais como os amorreus, cananeus, girgaseus, 
jebuseus e fereseus. 

Deixando de lado as listas por distribuição geográfica (Nm 13.29; cf Gn 10.15; 1 Cr 
I.13) e a lista ampliada de Gênesis 15.19 e s., os heteus ocupam cinco vezes o primeiro 
lugar (Dt 7.1; 20.17; Js 9.1; 12.8; 2 Cr 8.7) e dez vezes o segundo (Êx 3.8, 17; 13.5; 23.23; 
Js 3.10; Jz 3.5; 1 Rs 9.20; Ed 9.1; Ne 9.8). Em proeminência os heteus só ficam atrás dos 
cananeus. 

Nas narrativas patriarcais de Gênesis os heteus ocupam as regiões de Hebrom e 
Berseba. Números 13.29 relata que, juntamente com os jebuseus e os amorreus, eles 
dominavam as regiões montanhosas. Para sepultar Sara, Abraão adquiriu de Efrom, o 
heteu, a caverna de Macpela (Gn 23.10). 

Esaú aborreceu seus pais ao se casar com as filhas de Hete, aparentemente na região 
de Berseba (Gn 26.34; 27.46). Essas mulheres são também chamadas de "filhas da terra" 
e "filhas de Canaã" (Gn 27.46; cf. 28.1; 36.2). 

A partir do período da Conquista e dos Juizes, com exceção das listas, existem apenas 
duas ocorrências da palavra. Em Josué 1.4, promete-se a Josué que ele receberá "toda a 
terra dos heteus até ao Grande Mar". Como a referência aos heteus é omitida na LXX, é 
possível que seja uma glosa. Em Juizes 1.26 um homem de Luz (Betei), que ajudou os 
israelitas a combaterem contra sua própria cidade, partiu para a terra dos heteus. Os 
heteus também são mencionados em associação com Davi e Salomão (1 Sm 26.6; 1 Reis 
II.1; etc.). 

Numa passagem em que lamenta as abominações de Jerusalém, Ezequiel (Ez 16.3, 
45 > declara que o pai da cidade foi um amorreu e sua mãe uma hetéia. 

Uma análise dos nomes de nove indivíduos que são identificados como heteus indica 
que todos eles têm nomes semitas: Efrom (Gn 23.10); seu pai, Zoar (Gn 23.8); as esposas 
de Esaú, Judite, Basemate e Ada (Gn 26.34; 36.2); e Aimeleque (1 Sm 26.6). Urias (2 Sm 
11.3) pode ser um nome derivado da palavra hebraica 'ür, "luz", "fogo", ou da palavra 
jhurrita iwri, "senhor". 

Em referências não-bíblicas o designativo "heteu" pode ter vários sentidos. Em raros 
pode indicar os hateus, povo natural da Anatólia. Em geral designa os indo-
us (nesitas e luvitas) que invadiram a Anatólia em aproximadamente 2000 a.C. e 
leceram um poderoso império que floresceu no período de c. 1700-1200 a.C. Os 
escentes desse império, na forma dos reinos de Carquemis, Hamate, etc., localizados 

norte da Síria, são denominados neo-hititas pelos estudiosos. Os assírios e babilônios 



7 7 7 n n n (hãtâ) 

usaram, no primeiro milênio a.C., a expressão màt Hatti, "terra de Haiti", para designar 
a Síria e a Palestina. 

Está bem claro que as referências aos heteus durante os dias de Davi, Salomão e 
Eliseu (1000-900 a.C.; cf. 2 Rs 7.6) são provavelmente aos neo-hititas da Síria. Alguns 
estudiosos, como Montgomery, Noth, Gurney e Van Setters, acreditam que referências 
anteriores refletem alusões anacrônicas aos neo-hititas. 

De outro lado, a despeito da natureza não-conclusiva das provas extrínsecas outros 
estudiosos, como Bruce, Gordon, Kitchen, Simons e North, sustentam que os heteus do 
período patriarcal podem muito bem ter-se originado dos hititas imperiais do segundo 
milênio a.C. O nome de Tidal (Gn 14.1) tem sido comparado com o nome do rei hitita 
Tudhaliyas. M. Lehmann sugeriu que Gênesis 23 revela familiaridade com um contexto 
legal hitita. Um texto hitita de Mursilis II menciona uma migração do povo de 
Kurushtama, que saiu da Anatólia e entrou em território egípcio em aproximadamente 
1350 a.C., que pode muito bem ter sido a Palestina. 

E. Speiser, no que é seguido por Gelb e Gray, acredita que a designação hitti pode 
ser um erro textual, quando o certo seria hõri (q.v.) ou "horeus/hurritas". Conforme 
assinalou-se acima, é possível que o nome de Uri as fosse hurrita. Sabemos que havia 
muitos hurritas na Palestina central no segundo milênio a.C.; no período de Amarna 
(século XIV) o rei de Jerusalém tinha o nome de Abdi-Hepa (ou Warad-Hepa, caso a 
primeira metade do nome também seja lida como hurrita), isto é, "escravo da deusa 
hurrita Hepa". O TM e a LXX fazem, mais de uma vez, confusão com os designativos 
"heteus", "hurritas ou horeus" e "heveus". 

Bibliografia: BRUCE, F. F., Hittites., In: NBD, p. 528-9. — GELB, I. J., Ilittites., In: 
IDBY V. 2, p. 612-5. — GURNEY, O. R., The Hittites, ed. rev., Penguin, 1966. — HOFFNER, 
H. A., The Hittites and Hurrians, In: Peoples of Old Testament times, ed. D. J. Wiseman. 
Oxford, Clarendon, 1973, p. 197-228. — Some contributions of Hittitology to Old 
Testament study, Tyndale Bulletin, 20:27-55. — L E H M A N N , Manfred R., Abraham's 
purchase of Machpelah and Hittite law, BASOR, 129:15-8. — N O R T H , Robert, The Hivites, 
Bib, 54:43-62. — S P E I S E R , E. A., Genesis., In: AB. — T U C K E R , Gene M., The legal 
background of Genesis 23, JBL, 85:77-84. — V A N S E T E R S , John, The terms "Amorites" and 
"Hittites" in the Old Testament, VT, 22:64-81. 

E.Y. 

nn (hat). Veja o n.° 784a,b. 

777 nnn (hãtâ) apanhar (geralmente) fogo, brasas. 

Termo Derivado 

777a t n r r a (mahtâ ) incensário, braseiro, bandeja de brasas. 

Este substantivo feminino parece estar relacionado com a raiz hth, que significa 
"apanhar" ou "tomar", referindo-se ao fogo (c f . SI 52.5(7); Pv 6.27; 25.22; Is 30.14). (O 
substantivo mrhittâ difere apenas nas vogais e no dagesh e significa "destruição" ou 
"ruína".) 

mahtâ ocorre pela primeira vez associada à descrição do tabernáculo e seus 
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780 Dnn (hãtam) 

apetrechos para o serviço. Eram feitos de ouro (Êx 25.38; 37.23; Nm 4.9) e eram parte do 
candelabro de sete lâmpadas ou eram usados junto com este. Alguns, usados com o altar, 
eram de bronze (Ex 27.3; 38.3; Nm 4.14). E claro que numa cultura em que não havia 
fósforos, braseiros ou, no cotidiano, fragmentos de barro seriam usados para transportar 
brasas para acender um fogo a partir de outro. 

De acordo com 1 Reis 7.50 e 2 Crônicas 4.22, Salomão fez novos braseiros para o 
templo, os quais mais tarde foram tomados como presa de guerra pelos babilônios 
vencedores (2 Rs 25.15; Jr 52.19). Estes são os utensílios de bronze associados com o altar. 

Em Levítico 10.1, 16.12, e Números 16, mahtâ refere-se a outra coisa que não os 
utensílios usados com o candelabro ou o altar. A maioria dos tradutores verte, nessas 
passagens, mahtâ como "incensário". Números 16 descreve a rebelião de Coré. A terra 
engoliu os rebeldes, mas seus "incensãrios" foram transformados em lâminas para o altar 
(16.39-40 [17.45]). 

R.L.A. 

nrn (jhittâ). Veja o n.° 784d. 
(hittül). Veja o n.° 779b. 

nnnn (hathat). Veja o n.° 784e. 
(hitti). Veja o n.° 776a. 

rrnn (hittit). Veja o n.° 784f. 

7 7 8 *"=JNN (hãtak) estão determinadas ( A R A , A R C ) ; estão decretadas ( I B B , T B ) ; 

foram fixadas (BJ , P IB ) ; foram separadas ( N E B ) . 

Este verbo aparece apenas no grau passivo (nifal) e somente em Daniel 9.24, a 
famosa passagem das "70 semanas". Em hebraico rabínico a raiz htk tem o significado 
básico de "cortar", daí a tradução "decretar" em várias versões. (Veja J A S T R O W , Marcus, 
Dictionary of the Targumin, the Talmud Babli and Yerushalmiy and the Midrashic 
Literature, v. 1, Pardes, 1950, p. 513). 

R.L.A. 

779 (hãtal) enlaçar, enfaixar. Ocorre somente no pual e no hofal (Ez 16.4). 

Termos Derivados 

779a n^nn (hãtullâ) fralda (Jó 38.9). 
779b (hittül) bandagem (Ez 30.21). 

780 CHTT (hãtam) apor um selo, lacrar com selo. Este verbo ocorre no qal, nifal e 
hifil. 

Termos Derivados 

780a toníl (hõtãm) selo, sinete. (A ASV e a RSV traduzem da mesma maneira, 

551 



780 C»"ir Chãtam) 

com exceção de que a RSV traz "anel de selar" em Ag 2.23). 
780b nonfT (hõtemet) selo de sinete. 

O sentido básico desta raiz é o de "selar". Vários tipos de documentos eram 
autenticados apondo-se-lhes marcas de selo a partir de carimbos ou cilindros de selagem. 
O carimbo era aposto sobre barro ou cera, enquanto o cilindro era passado como um rolo 
sobre esse material, e em ambos os casos ficava ali uma marca impressa. Cartas (1 Rs 
21.8), decretos de reis (Et 3.12; 8.8, 10; Dn 6.17, 18), alianças (Ne 10.1(21), escrituras de 
aquisição de terras (Jr 32.10, 11, 44) e livros (Dn 12.4) eram selados. Acerca de uma 
profecia também se diz, numa símile, que ela foi selada (Is 29.11). 

Desse modo, a selagem indica aquilo que está com toda segurança trancado (Dn 12.9) 
por estar sob selo (Dn 12.9), por exemplo, as estrelas (Jó 9.7), um tesouro (Dt 32.34) ou 
a transgressão de alguém (Jó 14.17). Isaías devia selar seus ensinos em seus discípulos, 
ou seja, mantê-los em segurança (Is 8.16). Fonte selada é metáfora para mulher recatada 
(Ct 4.12). 

A raiz também tem o sentido de cerrar as mãos dos homens para que não consigam 
trabalhar no inverno (Jó 37.7) e também daquilo que está cerrado (Jó 24.16), como quando 
se interrompe o vazamento que sai de uma ferida ou fluxo seminal (Lv 15.3). 

hõtãm. Selo, sinete. Este substantivo masculino, derivado da raiz hãtam, "selar", 
refere-se a um selo feito de pedra entalhada impresso em barro ou cera para autenticar 
um documento. Se fosse um selo cilíndrico, tal como aqueles utilizados na Mesopotâmia, 
ficaria pendurado em volta do pescoço com o auxílio de um cordão (Gn 38.18). Um selo de 
carimbar, como os que eram mais comuns na Palestina, era transportado ou usado num 
dedo (Jr 22.24). No entanto, taba'at é a palavra usual para anel de selar. Jezabel usou o 
selo de Acabe para autenticar a ordem para matar Nabote (1 Rs 21.8; cf. Sir 42.6). Grande 
número de sinetes de carimbo e sinetes cilíndricos têm sido encontrados em escavações 
arqueológicas na Palestina. 

As pedras e a lâmina de ouro das vestes do sacerdote eram gravadas como sinetes 
de joalheiro (Êx 28.11, 21, 26; 39.6, 14, 30). Por ser um bem característico de seu 
proprietário, um selo serviu para comprovar que Judá havia estado com Tamar (Gn 38.18; 
mas o v. 25 traz hõtemet). "O anel do selo da mão direita" simboliza aquilo que é 
particularmente precioso para alguém (Jr 22.24; Ag 2.23). 

Em figuras de linguagem o amado deseja ser como o selo sobre o coração e sobre o 
braço de sua amada (Ct 8.6). Fala-se da manhã que transforma a terra como o barro sob 
o selo (Jó 38.14), onde a figura provavelmente derive do selo cilíndrico que rola sobre o 
barro; das escamas do dorso do "leviatã" (IBB; ARA, "crocodilo") bem unidas, como que com 
um selo (Jó 41.15(7]); e de um rei como o sinete da perfeição (Ez 28.12). 

hõtemet. Sinete. Usado para imprimir em documentos, o cilindro de selagem era 
amplamente conhecido no antigo oriente médio. Sendo marca que indicava o seu dono, o 
selo, praticamente uma assinatura, foi uma prova irrefutável de que Judá tinha estado 
com Tamar (Gn 38.25; cf. v. 18). 

Bibliografia: TUFNELL, O., Seals and scarabs, IDB, p. 254-9 HUEY, F. B. Seal, ZPEB, 
v. 5, p. 319-24. 

J.P.L. 
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781 ] m (htn) 

781 ]rn (htn). Aceita como raiz de: 
781a ]Tin (hõtên) sogro. KB emprega a palavra hõtèn no sentido de genro (KJV, 

ASV, RSV, "sogro"). A palavra ugarítica é htn (UT, 19:1025), sendo que o verbo é 
"casar", e o substantivo, "genro". A palavra aparece 22 vezes, e, com apenas 
quatro exceções, todas elas referem-se a Jetro, sacerdote de Midiã e sogro de 
Moisés, KB inverte as pessoas, chamando Moisés de genro. 

781b *]nn (hãtan) fazer-se genro. Verbo denominativo. 

Termos Derivados 

781c *r.H (hãtãn) genro, noivo. 

781d n:nij (hãtunnâ) casamento, matrimônio, somente em Cantares 3.11. 

O verbo denominativo ocorre somente no hitpael, "fazer-se marido da filha", "tornar-
se genro de alguém". (Em Js 23.12 a ARA, a ARC e a PIB trazem "aparentar-se"; a IBB e a 
TB, "contrair matrimônio".) 

Em sua mensagem final a Israel, Josué advertiu explicitamente o povo a não 
aparentar-se com os cananeus da terra para que, mais tarde, isso não se tornasse uma 
armadilha para o povo de Deus (Js 23.12, 13). Assim que Salomão instalou-se no trono 
de Israel, começou a bem conhecida prática de contrair matrimônios com propósitos 
políticos (1 Rs 3.1). A nação fora advertida justamente quanto a isso no que se refere a 
nações já residentes na terra da promessa (Dt 7.3). O valor questionável de casamentos 
acertados para resolver problemas entre povos já tinha sido comprovado no caso dos filhos 
de Jacó e do heveu Siquém, o qual havia violado a santidade do lar de Jacó. O rei Saul 
seduziu Davi a tornar-se seu genro a fim de dar satisfação a seu ciúme descontrolado (1 
Sm 18.26, 27). Vêem-se exemplos da relação entre genro e sogro nas histórias de Jacó (Gn 
29—31) e Moisés (Êx 2.20-22; 4.18). 

hãtãn. Genro, noivo. A primeira designação mostra a relação com o pai da noiva; a 
segunda, com a noiva. (A KJV, a ASV e a RSV traduzem da mesma maneira.) Cerca de 20 
referências ao substantivo são encontradas no AT. A raiz aparece em ugarítico como 
substantivo e como verbo. 

Estar casado era a situação normal entre os hebreus. A família era a unidade social 
básica. O matrimônio tinha importantes conseqüências familiares e tribais. Caso uma 
mulher se revelasse insatisfatória para seu marido, ela voltava para a casa de seu pai, 
com o resultado de relações hostis entre as famílias (Jz 14.20; 1 Sm 18.19). O 
procedimento natural era, então, que as famílias envolvidas estabelecessem as condições 
da união. Isso não excluía automaticamente o consentimento do casal (Gn 24.8), e 
casamentos por amor também eram possíveis (Gn 29.20; 34.3; Jz 14.1; 1 Sm 18.20). O 
marido era o senhor da esposa (Is 62.4), mas essa não era uma norma absoluta (Gn 21.10 
e ss.). Quando o marido era incorporado à tribo de sua esposa, os filhos eram considerados 
pertencentes à tribo ou família dela (cf. Jacó e Labão, Gn 31.31, 43; Moisés e Jetro, Êx 
2.21; 4.18). 
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782 rpn (hátap) 

Entre os antigos israelitas o noivado era um contrato que estabelecia obrigações e era 
considerado uma parte do casamento (Gn 24.58, 60). Pagava-se um dote aos pais da noiva, 
e este era o elemento central do noivado. No caso de Jacó o dote tomou a forma de um 
número estipulado de anos de serviço; para Davi envolveu realizar uma tarefa específica 
para Saul (1 Sm 18.25). O noivado consistia no estabelecimento dos termos do casamento 
na presença de testemunhas. A união poderia ocorrer alguns meses ou mesmo anos depois 
do noivado. A infidelidade de um dos noivos era considerada adultério (Dt 22.23; veja 
também Mt 1.19). 

No momento do casamento, a procissão nupcial era a primeira parte das cerimônias 
(SI 45.15). Os amigos do noivo (Jo 3.29) saíam, de regra à noite, para apanhar a noiva e 
os familiares e convidados dela e levá-los à casa do noivo (Mt 9.15), acontecimento 
marcado por muita alegria (Jr 7.34). O banquete de casamento ocorria no lar do noivo, 
uma refeição tão requintada quanto lhe permitissem os meios. Ao contrário de nossos 
costumes, nenhuma cerimônia religiosa formal fazia parte da cerimônia de casamento. A 
união consumava-se na câmara ou tenda nupcial (Gn 24.67). 

A base bíblica do casamento encontra-se em Gênesis 2.18, 24. Ele deve ser 
monogâmico (Gn 2.24). A poligamia era comum (Jz 8.30; 2 Sm 5.13), mas a monogamia 
é a pressuposição implícita em Salmos 128 e Provérbios 12.4; 31.10-31. Os profetas 
empregaram o casamento como símbolo do amor de Deus para com Israel (Is 61.10; 62.5: 
Os 2.21, 22; Ct). Eram proibidos casamentos que envolvessem parentes próximos (mas 
não primos co-irmãos, Lv 18, 20). Os filhos eram uma bênção, e a esterilidade um infor-
túnio (SI 127.3-5). Quase nada se sabe acerca da cerimônia de casamento. O evento é 
mencionado como "tomar por esposa" (BJ, Êx 2.1). Algum tipo de banquete era dado para 
comemorar (Gn 29.22). Cortejos para os noivos eram uma parte importante da celebração. 

Bibliografia: BURROWS, M., The basis of israelite marriage, American Oriental 
Society, 1938. — EPSTEIN, L. M., Marriage laws in the Bible and the Talmud, Harvard 
University Press, 1942. — GOODMAN, P. & H., The Jewish marriage anthology, Jewish 
Publishing Co., 1965. — KAHANA, K., The theory of marriage in Jewish law, Brill, 1966. 
— NEUFELD, E., Ancient Hebrew marriage laws, Longmans, 1944. 

C.L.F. 

n : rn (hátunnâ). Veja o n.° 781d. 

782 ^nn (hãtap) prender, arrebatar (Jó 9.12). 

Termo Derivado 

782a r|STJ (hetep) presa, vítima (Pv 23.28). 

783 "inn (hãtar ) cavar, remar (e.g., Jn 1.13; Am 9.2). 

Termo Derivado 

783a mnriÇ (mahteret) arrombamento, roubo (Jr 2.34). 
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784 n n n (hátat) 

784 n n n (hãtat) (estar) quebrantado, aniquilado, com medo, aterrorizado, 

graus causativos: quebrar, aterrorizar, apavorar {RSV, "estar em pânico", "entrar 
em pânico"; ASV, "estar rachado"). 

Termos Derivados 

784a tnn (hat) /, pavor, medo. 

784b n~ (/iaf) //, despedaçado, espatifado, aterrorizado. 

784c tnnn (hdtat) pavor, apenas em Jó 6.21. 
784d tnnn (hittà) pavor, apenas em Gênesis 35.5. 
784e tnnnn (hathat) pavor, apenas em Eclesiastes 12.5. 
784f tn*nn {hittit) pavor. 

784g tnnnç (m f hittâ) destruição, ruína, pavor. 

A idéia básica é a de "estar quebrado", a partir da qual derivam-se outras idéias 
abstratas e secundárias, tais como "estar aniquilado" ou "estar em pânico". No uso da 
palavra e seus derivados foram confirmadas quatro gamas de significados: 1) quebra física 
ou literal, 2) destruição num sentido abstrato, 3) desmoralização e 4) pavor. 

As formas no qal e nifal do verbo são estativas. Os dois graus podem referir-se tanto 
ao ser ou estar quebrado quanto a idéias derivadas, tais como temer ou estar 
desmoralizado. Pode-se fazer uma ligeira distinção entre os dois pelo fato de que o qal 
refere-se à idéia mais ampla de desmoralização ou estar aterrorizado, enquanto o nifal 
claramente assumiu o sentido de "temer". 

Quanto ao qal, a quebra física ou literal é indicada ao descrever a terra Tendida", 
isto é, rachada, por causa da seca (ARC, TB, Jr 14.4; PIB, "gretada"; ARA, "deprimida"). A 
referência À "destruição" de "Misgabe" (Jr 48.1; ARA, "abatimento", e "fortaleza" em vez 
de "Misgabe") talvez esteja preservando o sentido da raiz. 

A palavra, no entanto, tem, na maioria das vezes, significados secundários. Descreve 
o pavor ou pânico de líderes militares cuja coragem foi quebrada (Is 31.9). Com o sentido 
mais amplo de "desmoralizado", muitas vezes traduzida por "apavorado", ela pode 
descrever nações derrotadas (Is 20.5; Jr 48.20, 39), deuses de nações derrotadas (Jr 50.2) 
ou classes de pessoas (Jr 8.9). Em consonância com este sentido, o típico paralelo para o 
grau qal do verbo é bôsh, "estar envergonhado", como ocorre na maioria dos exemplos 
acima. A desmoralização que procede da frustração pode ser expressa por este verbo, 
conforme se vê aplicado aos três amigos de Jó depois de desistirem de discutir com ele (Jó 
32.15). 

Aplicado a pessoas, o nifal tem o significado de quebrar ou destruir: Efraim é 
despedaçado (Is 7.8), e os inimigos de Deus serão esmigalhados (1 Sm 2.10). Entretanto, 
a justiça de Deus jamais será quebrada (Is 51.6). 

O sentido de "temer" é atestado algumas vezes em passagens onde o nifal é paralelo 
de outros termos indicativos de "medo". Descreve o pavor do exército hebreu ante o desafio 
de Golias (1 Sm 17.11) e aparece no mandamento negativo para não temer (Dt 1.21; Js 
8.1). A semelhança de outros verbos que se referem a temer (cf. yãrê' e pãhad), pode 
indicar o respeito e a reverência diante do nome de Deus (Ml 2.5). 



784 nnn (hãtat) 

Outros graus derivados desenvolvem os sentidos mencionados acima. O piei é 
causativo, "[tu] me espantas" (Jó 7.14; observação: a maioria dos estudiosos considera o 
piei de Jeremias 51.56 um erro textual e traduz, passiva ou declaradamente a palavra: 
"estão quebrados os seus arcos"). O hifil é causativo e significa "quebrar" (Is 9.4[3]) e 
"apavorar" (Jó 31.34; observe-se também a difícil passagem de Hc 2.17). 

hat. I. Pavor, medo. Duas vezes a palavra refere-se à emoção íntima do medo (Gn 9.2; 
Jó 41.33(251). 

hat. II, quebrado, desmoralizado. Uma vez descreve os arcos quebrados dos poderosos 
(1 Sm 2.4) e outra vez descreve a desmoralização emocional (Jr 46.5; PTB, "aterrorizado"). 

hãtat. Calamidade (KJV, "abatimento"; ASV, "pavor"). Descreve o estado de Jó (Jó 6.21). 
"Calamidade" ou "infortúnio", originários da idéia de "quebrar", é a tradução que melhor 
se encaixa no contexto. 

hittâ. Pavor, medo. Palavra usada apenas uma vez (Gn 35.5) para indicar o pavor 
sobrenatural que se abateu sobre as cidades circunvizinhas após o massacre de Siquém. 

hathat. Medos, pavores. Aparece apenas uma vez e no plural, referindo-se aos medos 
da velhice (Ec 12.5). 

hittit. Pavor. Empregado apenas em Ezequiel 32.24-32 para descrever o pavor que se 
abateu sobre as nações graças a Tiro e ao poder militar de outras nações ali relacionadas. 

mehittâ. Destruição, ruína, terror (KJV, ASV, "pavor"; RSV, "horror"). Três significados: 
1) ruína física literal (SI 89.40); 2) descrição de uma destruição num sentido abstrato (e.g., 
Pv 10.14; 18.7) e 3) algo externo que causa pavor (Jr 17.17; 48.39). Em algumas 
passagens não está claro se a palavra descreve ruína em sentido abstrato ou pavor de 
origem externa (e.g., Pv 10.15; 10.29). Não existem exemplos claros ern que este termo se 
refira à emoção interna de pavor. 

A.B. 
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785 {té'te O varrer. Ocorre somente em Isaías 14.23, wetê'tê'tihà 
b*mat'ãtê' hashmêd, "varrê-la-ei com a vassoura da destruição". 

Termo Derivado 

785a KÇ?$i!)Q (mat'ãtèr) vassoura. Ocorre somente em Isaías 14.23. 

^ins (fbül). Veja o n.D 788a. 
"1133 (tabbúr). Veja o n.° 790a. 

786 rn2 (tãbah) abater, trucidar, matar, massacrar. (A ASV e a RSV traduzem 

de forma semelhante.) 

Termos Derivados 

786a tfQS (tebah) abate, matança, animal. 

786b tnrQC? (tibhá) carne de animal abatido, carne, abate, matança. 
786c "̂ rtB? (tabbah) cozinheiro, guarda-costas, guarda. 
786d +i"in3D (tabbãhâ) cozinheira. 
786e +TG{?Q (matbéah) matança. 
O sentido literal e básico desta raiz é o de "abater ou carnear deliberadamente um 

animal para servir de alimento", mas esse conceito é, na maioria das vezes, empregado 
metaforicamente para indicar a matança de pessoas. O sinônimo zãbah, ainda que 
semelhante em suas nuanças básicas, transmite além disso a idéia de "matar para 
sacrifício", do qual o ofertante freqüentemente participa, hãrag (q.v.) e shãhat (ç.v.) são 
paralelos de tãbah; hãrag tem o sentido de matar violentamente num combate ou 
conflito, ao passo que shãhat enfatiza espancar a pessoa ou o animal a fim de matá-lo, 
pois o acadiano shahãtu significa "tirar a pele", "matar para o sacrifício", o que por vezes 
incluía esfolamento. 

O sentido central da raiz ocorre apenas três vezes (Gn 43.16; Êx 22.1(21.37]; 1 Sm 
25.11). Usa-se a raiz predominantemente no sentido metafórico, apresentando o juízo do 
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786 n30 (tãbah) 

Senhor sobre Israel e sobre a Babilônia como uma matança. Coloca-se a ênfase sobre os 
líderes de Israel, os "pastores", que ironicamente estão sendo abatidos. Essa carnificina 
é executada pela invasão de Nabucodonosor em 586 a.C. (Jr 25.34; Ez 21.10(15]), que 
deixa cadáveres trucidados nas ruas de Jerusalém (Lm 2.21). A maldição de Israel foi 
prometida na aliança mosaica (Lv 26; Dt 28), na qual Deus anuncia que, em última 
instância, amaldiçoará a rebeldia de Israel, privando-o de seus próprios rebanhos, os 
quais serão confiscados por estrangeiros e abatidos para servir de comida (Dt 28.26, 31). 
Embora a Babilônia seja a "espada" usada por Deus para "abater" Israel no juízo, a 
própria Babilônia também perecerá como um cordeiro levado ao matadouro pela ira do 
Senhor (Jr 51.40). Essa comparação com um cordeiro levado para o matadouro, enfatiza 
dois aspectos que essa raiz apresenta acerca do juízo. Primeiro, a vítima abatida não 
percebe as conseqüências da maldição em que está incorrendo, conforme está implícito na 
descrição que Jeremias faz de si como cordeiro levado para o matadouro pelos homens de 
Anatote, sem ter nenhuma consciência dos planos deles (Jr 11.19; cf. Jr 51.40). Essa idéia 
é vividamente transmitida pela palavra tebah, quando usada para descrever o jovem que 
não percebe as conseqüências de ser seduzido por uma prostituta (Pv 7.22). Segundo, o 
aspecto de planejamento por parte de quem executa a matança está bem claro em 
contextos onde se usa essa raiz (cf. Jr 11.19; Pv 7.22). Salmos 37.14 descreve os ímpios 
tramando "abater" os justos. 

Um sentido peculiar de tebah e tãbah ocorre em Provérbios 9.2, onde a "sabedoria" 
é personificada como alguém que está preparando uma refeição de "carne" (tãbhâ tibhãh) 
para a humanidade tola comer. 

tebah. Abate, matança, animal, tibhâ. Carne de animal abatido, carne, abate, 
matança, matbèah. Matança, matadouro. Usam-se estes três derivados para indicar 
a vítima abatida. O sentido de animal que é abatido se vê apenas em tebah, em Gênesis 
43.16, e em tibhâ, em 1 Samuel 25.11 (como cognatos acusativos). Em outros casos, usa-se 
tebah para basicamente designar pessoas como vítimas de massacre, especialmente pelo 
juízo divino (cf. as duas exceções estudadas acima em Pv 7.22; 9.2). Em última instância, 
todas as nações experimentarão a vingança do Senhor demonstrada na matança delas (Is 
34.2) por meio das campanhas militares da Babilônia (de 586 a.C. e posteriores) e no fim 
dos tempos. Israel será abatido pela "espada" do Senhor, a Babilônia (Ez 21.10, 15[15, 20] 
— observe-se a relação com hãrag, "abater", hãlãlim e retsah, "matança", em Ez 21.11, 
14, 22[16, 19, 27]); Edom, Moabe, Amom e Babilônia serão levados pelo Senhor para o 
matadouro (Is 34.6; Ez 21.28133]; Jr 50.27; cf matbêah em Is 14.21). tebah enfatiza o 
juízo divino, mediante o qual Deus intenta castigar aqueles que se recusam a responder 
a seu chamado (Is 65.12) — aqueles que deixaram de compreender que a derradeira 
conseqüência de deixar de ouvir quando Deus fala é a destruição física. 

Emprega-se tebah para descrever a morte do Messias por causa do pecado, 
enfatizando seu silêncio por meio de comparação com um cordeiro quando abatido (Is 
53.7). Conquanto o cordeiro esteja calado por desconhecer o seu destino, certamente o 
Messias tinha plena ciência da vontade do Pai em sua morte, cujo aspecto pavoroso é 
transmitido pela figura do "matadouro". 

O substantivo tibhâ é usado (em paralelo com hãrag) em Jeremias 12.3 para indicar 
o julgamento dos ímpios e em Salmos 44.22[23] para referir-se à aflição de Israel, que os 
justos suportam por estarem ao lado do Senhor. Aparentemente ebhâ (Ez 20.15(21]) é 
um erro de escrita ou uma forma alternativa de tibhâ. 
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787 (tãbal) 

tabbah. Cozinheiro, guarda-costas, guarda, tabbãbâ. Cozinheira. Estes dois 
derivados transmitem a idéia de um "cozinheiro" que abate um animal e prepara a carne: 
tabbãh, "cozinheiro" (apenas em 1 Sm 9.23, 24), e tabbãhâ, "cozinheira" (também só uma 
vez, em 1 Sm 8.13). O uso costumeiro de tabbãh descreve um "guarda-costas" ou 
"guarda". Gênesis emprega o termo junto com sar e sãris para descrever Potifar e o 
carcereiro, altos funcionários no Egito. A nuança básica de "carrasco" permeia o 
desenvolvimento do substantivo, embora tanto na história de José no Egito (Gn 37—41) 
quanto na função de Nebuzaradã, o "chefe (rab ) da guarda" de Nabucodonosor, em 2 Reis 
25 e Jeremias 39—52, o sentido do termo tornou-se o de "alto oficiar. Confirmação disso 
encontra-se no fato de outros oficiais serem mencionados paralelamente em Jeremias 
39.13 — "eunuco-chefe" (PIB; ARA, "Rabe-Saris") e "mago-chefe" (PIB; ARA, "Rabe-Mague") 
— e no substantivo cognato aramaico encontrado em Daniel 2.14, que descreve um alto 
funcionário da corte encarregado de executar os sábios da Babilônia. Essa passagem 
talvez confirme que a função de "carrasco" ainda é responsabilidade de oficiais que 
recebem esse título. Seja no Egito, seja na Babilônia, o funcionário com esse título é o 
representante do rei para executar a disciplina, o juízo e a liderança. 

Bibliografia: TDNT, v. 7, p. 929-33. 
R.H.A. 

787 (tãbal) /, mergulhar, imergir. (A ASV e a RSV traduzem de forma 
semelhante.) 

O verbo transmite a idéia de imergir um objeto em outro: "pão" em "vinagre" (IBB; 
ARA, "vinho"; Rt 2.14), os "pés" na "água" (Js 3.15), uma "túnica" em "sangue" (Gn 37.31). 
baptõ é a palavra geralmente usada pela LXX para traduzir essa raiz. 

Usa-se o "mergulhar" no ritual religioso de purificação em Israel. (Veja em 1 Sm 
14.27 um caso de "mergulhar" no sentido literal.) Na oferta pelo pecado, mediante a qual 
se faz expiação pela iniqüidade (seja do indivíduo, seja da nação), o sacerdote mergulha 
o dedo no sangue do animal sacrificado e borrifa-o perante o véu ou coloca-o sobre os 
cantos do altar (Lv 4.6, 17; 9.9). O pecador é identificado com o sangue derramado do 
animal, sangue este que representa a morte paga por causa do pecado. Hebreus 9.19-22 
baseia-se nessa figura de purificação mediante o sangue. De modo semelhante, na Páscoa 
passava-se sangue nos batentes das portas, simbolizando assim o sangue do cordeiro que, 
como substituto, foi morto no lugar dos primogênitos (Êx 12.22). A idéia de identificação 
também ocorre no ritual de purificação dos leprosos (Lv 14.6, 16, 51; 2 Rs 5.14) e de quem 
encostar em algum cadáver (Nm 19.18). Mergulha-se hissopo, ou o dedo do sacerdote, em 
água ou óleo, agentes purificadores, e então borrifa-se sobre o objeto impuro para 
identificá-lo como algo purificado. 

Jó 9.31 emprega a raiz para mostrar Bildade fazendo Jó "submergir" em sórdidas 
acusações. Alcançar bênção é descrito como "mergulhar" os pés em azeite (Dt 33.24; cf. Jó 
29.6). 

Bibliografia: TDNT, v. 1, p. 535-6. 
R.H.A. 
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788 (tbl) 

788 (tbl) II. Aceita como raiz de: 

788a 'TOS (t'bül) turbante. Ocorre somente em Ezequiel 23.15. 

789 (tclba*) abaixar, afundar, enterrar, afogar, fixar, plantar. 

Termo Derivado 

789a 1TO59 (tabba'at) argola, anel, anel de sinete. 

O sentido central é de "afundar em algo". O sentido literal da raiz é claramente visto 
na pedra que afundou no crânio de Golias (1 Sm 17.49). Entretanto, em geral usa-se a 
raiz metaforicamente. Estar "atolado na lama" (Jr 38.6) transmite a idéia de alguém preso 
a determinada circunstância, quer indeciso e confuso (Jr 38.22), quer em meio ao pecado 
(SI 9.15(16]), quer desesperado pela aflição e pela angústia (SI 69.2, 14(3, 15]). A obra 
divina da criação é descrita em termos de "afundar" um alicerce (lit.; ARA, "fundar"; Jó 
38.6 — em paralelo com "assentar a pedra angular") e de "firmar os montes" (Pv 8.25). 
Essa raiz transmite a idéia de destruição na queda da porta de Jerusalém ("sepultadas 
na terra", IBB, Lm 2.9) e no afogamento do exército egípcio no mar Vermelho (Êx 15.4). 

tabba'at. Argola, anel, anel de sinete. Este termo denota um anel oficial de selagem 
de reis ou faraós e que, mediante sua marca, torna oficiais os decretos (Gn 41.42; Et 3.10, 
12; 8.2, 8, 10). O sinônimo hôtàm (q.v.) possui a mesma nuança e deixa implícito que o 
Messias, representado por Zorobabel, será o selo oficial divino e a garantia de todos os 
seus decretos (Ag 2.23). Esse sentido, ou o de um anel comum, aparece em Êxodo 35.22. 
Números 31.50 e Isaías 3.21. Emprega-se o substantivo 28 vezes em Êxodo para descrever 
as argolas usadas para manter o tabernáculo de pé, para transportar os móveis do 
tabernáculo e para prender na estola o peitoral do sacerdote. 

R.H.A. 

790 ~"GZ) (tbr). Aceita como raiz de: 

790a TG2 (tabbür) parte mais elevada, centro. Ocorre somente em Juizes 
9.37 e em Ezequiel 38.12. 

791 m ç (têbet) décimo mês (dezembro—janeiro). Este substantivo é um 
empréstimo do acadiano e ocorre em Ester 2.16. (Quanto a outros nomes de 
meses, veja o n.° 613b.) 

""linç (tãhôr). Veja o n.° 792d. 

792 "TO (tãhêr) ser (estar) puro, limpo. 

Termos Derivados 

792a t"inb (tõhar) claridade. 
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792 "ino (tãhér) 

792b t T l ( f h ã r ) limpeza. 

792c t n n n g (tôhorâ ) purificação. 

792d -nino ( tãhôr ) limpo, puro. 

A raiz thr é cognata do ugarítico í/ir (variante z/ir), usada para designar as gemas 
de lápis-lazúli (UT. 19:1032); cf o árabe do sul thr, "puro", e o árabe tahara, "ser (estar) 
puro, limpo". O verbo ocorre 94 vezes nos graus qal, piei, pual e hitpael. E empregado 
quase exclusivamente para designar pureza ritual ou moral. Contudo, uma vez no piei 
refere-se à ação de os ventos limparem os céus: "o vento que deixa [o céu] limpo" (Jó 
37.21), e uma vez como particípio piei refere-se à purificação da prata (Ml 3.3). 

No total, tãhér e seus derivados ocorrem 204 vezes. Na grande maioria dos casos, 
aparecem na literatura sacerdotal: aproximadamente 44% em Levítico e Números, 
aproximadamente 16% em Êxodo (especialmente para designar o ouro puro destinado à 
adoração) e aproximadamente 14% em Crônicas e Ezequiel. 

A LXX em geral traduz tãhér e seus derivados por katharizõ, katharos, katharismos, 
etc., "purificar", "puro", "pureza". 

Num sentido material, o adjetivo tãhôr é empregado para descrever o ouro puro dos 
acessórios do tabernáculo em várias passagens de Êxodo: da arca (25.11), do propiciatório 
(25.17), da mesa (25.24), de vários utensílios (25.29), do candelabro (25.31), da lâmina 
(28.36), do altar de incenso (30.3), etc. Fizeram-se vestes para Arão com cordões como de 
ouro puro (Êx 39.15); cf Êxodo 37,passim. O candelabro de ouro também é descrito como 
candelabro puro (TB, Êx 31.8; 39.37). 

Também de ouro puro eram os acessórios do templo (1 Cr 28.17), sua decoração 
interna (2 Cr 3.4) e o trono de Salomão (2 Cr 9.17). A "mesa puríssima" dos pães da 
proposição (ARA, 2 Cr 13.11) é interpretada pela IBB como "mesa de ouro puro". 

O Senhor instruiu Moisés a fazer incenso aromático que seria "puro e santo" (Êx 
30.35). 

O valor da sabedoria excede o de pérolas, topázio e ouro puro (Jó 28.18-19). As 
palavras do Senhor são "palavras puras" (ARA), "sem mistura" (BJ, SI 12.6[7]), como a 
prata. 

Na visão de Zacarias (Zc 3.5), o sumo sacerdote Josué devia trocar suas vestes 
imundas por trajes ricos, inclusive um "turbante limpo" (IBB, "mitra limpa"). A pureza 
cintilante desse turbante simbolizaria a nova condição santificada de Josué. 

A palavra tãhér é usada para designar a purificação, quer pelo fogo, quer pela "água 
purificadora" (Nm 31.23), de despojos tomados na guerra. O verbo e seus derivados são, 
na maioria das vezes, usados para indicar a purificação necessária para restaurar alguém 
que ficou impuro (veja tãmê') a uma condição de pureza, de maneira que essa pessoa 
possa participar das atividades rituais (Lv 22.4-7). 

Após o nascimento de uma criança, a mãe tinha de aguardar certo período e, então, 
trazer certas ofertas a fim de ser purificada "do fluxo do seu sangue" (Lv 12.7, 8). Um 
homem que tivesse um fluxo aguardava sete dias e, então, lavava suas roupas e banhava-
se a fim de ficar limpo (Lv 15.13). É incerta a identificação do fluxo (veja züb). Seria 
diarréia? Ou qualquer ferida com secreção? 

Um leproso que tivesse sido curado tinha de passar por uma cerimônia complexa 
para ser declarado limpo (Lv 14): era preciso apresentar duas aves "limpas" e vivas; o 
sacerdote matava uma das aves, mergulhava a que estava viva no sangue, borrifava o 
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792 -Ç? (tãhér) 

homem com o sangue, declarava-o limpo e, então, soltava a ave (w . 4-7); em seguida o 
homem tinha de lavar as roupas, rapar os pêlos e banhar-se (v. 8) e repetir tudo isso uma 
semana depois (v. 9); então o sacerdote sacrificava as oferendas que a pessoa fazia de 
cordeiros, cereais e azeite, e ungia partes do corpo da pessoa com sangue e azeite (w . 11-
20). Para os pobres estavam prescritas oferendas menos caras (w . 21-32). O leproso 
curado por Jesus foi instruído a apresentar-se perante o sacerdote e oferecer, por causa 
de sua purificação, aquilo que Moisés ordenara (Mc 1.44; Mt 8.4; Lc 5.14; cf. Lc 17.14). 
Uma casa que tinha "lepra" era purificada mediante um processo semelhante (Lv 14.48-
53). Veja tsãra'at, "lepra", "doença". 

Para a purificação da contaminação resultante de contato com algo relacionado com 
morte, seja um cadáver, um túmulo, etc., era preciso borrifar com uma "água purificadora" 
especial preparada com as cinzas de uma novilha vermelha (Nm 19): depois de a novilha 
ser queimada, uma pessoa limpa tinha de juntar as cinzas e colocá-las fora do 
acampamento num local limpo (v. 9); ao terceiro dia e ao sétimo dia de sua semana de 
impureza, a pessoa contaminada devia ser borrifada com essa água (w . 11, 12); depois 
disso ela lavaria as roupas, banhar-se-ia e, então, estaria limpa (v. 19). 

Soldados que matassem em combate também tinham de passar por essa purificação 
(Nm 31.19). Na visão que Ezequiel tem de Gogue, Israel passaria sete meses enterrando 
a multidão de cadáveres para purificar a terra (Ez 39.12, 14, 16). 

Em particular, sacerdotes e levitas tinham de ser purificados para cumprir suas 
funções rituais. Moisés recebeu ordens de aspergir "a água da expiação" sobre os levitas 
para purificá-los (Nm 8.5-22). Mais tarde o dever dos levitas passou a incluir a purificação 
de tudo o que era santo no templo (1 Cr 23.28). Durante a reforma de Ezequias eles 
purificaram o templo (2 Cr 29.15). 

No período pós-exílico, quando o templo foi reconstruído, os sacerdotes e os levitas 
se purificaram para que fosse possível comemorar a Páscoa (Ed 6.20). De modo análogo, 
quando da dedicação dos muros de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas purificaram a si 
mesmos, o povo, as portas e os muros (Ne 12.30, 45). Quando Neemias voltou a Jerusalém 
pela segunda vez, ele purificou as câmaras do templo, que tinham sido contaminadas por 
Tobias (Ne 13.9), e determinou a purificação dos levitas e sacerdotes de tudo o que fosse 
estrangeiro (Ne 13.22, 30). Quando o Senhor voltar, ele purificará os filhos de Levi tal 
qual um "purificador" (metahêr) de prata (Ml 3.3). 

O propósito da pureza ritual era ensinar a santidade de Deus e sua pureza moral. 
Levítico 16.30 declara: "Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; 
e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o SENHOR". Diz Hauck: "Pelo fato 
de a religião de Israel enfatizar tão vigorosamente a santidade de Deus, desenvolve com 
igual energia o conceito de pureza. A lei elabora toda uma série de regras. Algumas 
purificações são preparatórias. Colocam o homem num estado necessário de santidade 
para encontrar-se com Deus (Êx 19.10; Nm 8.15). Algumas são expiatórias. Restauram 
a pureza perdida mediante limpeza (Lv 16.1 e ss., 19.23 e ss.; Ez 39.12; 2 Cr 29.15; 34.3, 
8)" (TDNT, v. 3, p. 416). 

Em última instância não era a purificação ritual pelo sacerdote oficiante o que 
importava, mas o perdão de Deus, que tornava os homens limpos perante ele. Ezequias 
orou em favor daqueles que sinceramente buscavam o Senhor, embora talvez não 
observassem todas as regras de purificação ritual: "Porque uma multidão do povo, muitos 
de Efraim (...1 não se tinham purificado, e contudo comeram a páscoa, não como está 
escrito; porém Ezequias orou por eles, dizendo: 'O SENHOR, que é bom, perdoe a todo 
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792 - r a {tãhér) 

aquele que dispõe o coração para buscar o SENHOR Deus [...] ainda que não segundo a 
purificação exigida pelo santuário"' (2 Cr 30.18, 19). 

A santificação e a purificação rituais podiam ser feitas por idólatas ao se prepararem 
para adorar (Is 66.17). Por outro lado, conquanto o infiel Israel tenha apresentado 
oferendas insatisfatórias para o Senhor (Ml 1.7-10), um dia os gentios trariam uma oferta 
pura (Ml 1.11). 

Não é a aparência externa, mas uma atitude interior que se exige para a verdadeira 
pureza. "O que ama a pureza do coração [...] terá por amigo o rei" (Pv 22.11). 
Acompanhando a LXX em Provérbios 15.26 a IBB traz: "Os desígnios dos maus são 
abominação para o Senhor; mas as palavras dos limpos lhe são aprazíveis". (A ARA segue 
o TM: "palavras bondosas [...] são aprazíveis".) 

Nenhuma pessoa tem condições de alcançar a verdadeira pureza por si mesma. Ao 
contrário, "há aqueles que são puros aos seus próprios olhos, e que jamais foram lavados 
da sua imundícia" (Pv 30.12). Elifaz indaga: "Seria acaso o homem puro diante do seu 
Criador?" (Jó 4.17). 

Apenas Deus pode purificar. A bem da verdade, existem aqueles que não serão 
purificados. O Senhor indaga a Jerusalém: "Até quando ainda não te purificarás?" (Jr 
13.27). Mas, quanto a outros, o Senhor promete: "Purificá-los-ei de toda a sua iniqüidade, 
com que pecaram contra mim" (Jr 33.8). 

O Senhor promete purificar em várias passagens fundamentais de Ezequiel: "Então 
aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados: de todas as vossas imundícias e de 
todos os vossos ídolos vos purificarei" (36.25; cf. 36.33); "Nunca mais se contaminarão com 
os seus ídolos [...] livrá-los-ei (...) e os purificarei" (37.23). 

Que essa purificação não era apenas para o povo de Deus no futuro mas também 
para indivíduos se vê naquele que é o mais pessoal dos Salmos (SI 51), em que o escritor, 
identificado no cabeçalho como Davi após seu pecado com Bate-Seba, exclama: "Lava-me 
completamente da minha iniqüidade" (v. 2(41); "Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo" 
(v. 7[91); "Cria em mim, ó Deus, um coração puro" (v. 10(121). 

Veja também bar, bõr, bãrar, zãk, zãkô, zãkak, kãbats, nãqi, ráhas; quanto a 
"impureza", veja támé'. 

tõhar. Claridade, purificação. Este substantivo é usado apenas uma vez para 
designar a claridade do céu, em Êxodo 24.10, 'azul cristalino* (NEB), e duas vezes para 
indicar a purificação ritual, em Levítico 12.4, 6. 

tphãr. Limpeza, pureza, Este kapax legomenon ocorre em Salmos 89.44(451, passagem 
que fala do poder do Senhor em atirar o trono do rei ao chão. A K.JV traz "fizeste cessar 
a sua glória". Alguns MSS. hebraicos trazem *mithãr, talvez "pureza, esplendor". A ARA 
traduz por "esplendor". Seguindo a emenda conjetural matteh, encontram-se a BLH, "sua 
autoridade", a BJ (marg.), "seu cetro de esplendor"; cf. NEB, "seu governo glorioso". 

tóhorâ. Purificação, limpeza. Este substantivo é empregado 13 vezes, sempre 
designando pureza ritual. 

tãhôr. Puro, limpo. O adjetivo ocorre 94 vezes e é usado em sentido literal, como em 
ouro "puro", em sentido ritual e em sentido ético. 
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793 312 (tôb) 

Bibliografia.: GlRDLESTONE, R. B., Synonyms of the Old Testament, Eerdmans, 
reimpressão, 1953, p. 142-6. — G I S P E N , W. H., The distinction belween clean and unclean, 
Oudtestarnentische Studièn 5:190-6. — RlNALDI, Giovanni, Note Ebraiche: Lev. c. 12 
(nnò; rnntp), Aegyptus, 34:50-5. — HUPPENBAUER, Hanswalter, ~TTD und ,TVTD in der 
Sektenregel von Qumran. Theologische Zeitschrift, 13:350-1. — VÀUX, Roland de, Ancient 
Israel, 1961, p. 460-4 — MlLGROM, Jacob, The biblical diet laws as an ethical system, 
Interpretation, 17:288-301. — HAUCK, F.f & MEYER, R., katharos, TDNT, v. 3, p. 413-23. 
— NOTH, Martin, Leviticus, SCM, 1965. — SNAITH, N., Leviticus and Numbers, Nelson, 
1967. — PASCHEN, Wilfried, Rein und unrein, Kõsel-Verlag, 1970. — NEUSNER, Jacob, The 
idea of purity in ancient Judaism, Brill, 1973, p. 7-31. — LEVINE, Baruch, In the Presence 
of the Lord, Brill, 1974, p. 77-91. — HARRIS, R.L., Man — God 's eternal creation, Moody, 
1971, p. 139-44. E Y 

793 2Í2 (tôb) (ser) bom, prestativo, agradável, favorável, feliz, direito. Hifll, "fazer 
o bem". 

Termos Derivados 

793a Í3ÍC (tôò) bom, bem (substantivo). 
793b (túb) coisas boas, bondade. 
793c iTCCD (tôbá) bem, bem-estar. 

Esta raiz refere-se ao "bem" ou à "bondade" em seus sentidos mais amplos. Podem-se 
assinalar cinco áreas gerais de significado: 1) o bem prático, econômico ou material; 2) a 
bondade abstrata, tal como a vontade de possuir, o prazer e a beleza; 3) valor qualitativo 
ou preço elevado; 4) a bondade moral e 5) o bem filosófico. Este verbete encontra-se 
organizado como segue: 1) o verbo tôb; 2) o adjetivo tôb, junto com seus empregos como 
substantivo; 3) o substantivo tüb. Com freqüência é difícil fazer distinção entre derivados 
do verbo tôb e do adjetivo tôb. Em vista do objetivo deste estudo, essa dificuldade é 
insignificante, visto que tanto o verbo quanto o adjetivo cobrem a mesma gama de 
sentidos. 

Freqüentemente o verbo ocorre com um sujeito impessoal, "é bom que...". Essa 
expressão idiumálica pode descrever um estado de felicidade ou bem-estar como quando 
descreve o bem-estar ilusório dos hebreus no Egito (Nm 11.18), o bem-estar de um escravo 
que possui um bom senhor (Dt 15.16) e a satisfação descontraída que Saul experimentou 
com a música de Davi (1 Sm 16.16). Ser bom para com alguém ou aos olhos de tal pessoa 
indica o desejo ou vontade daquele que é bom. Foi bom aos olhos de Deus (isto é, foi da 
vontade de Deus) abençoar Israel (Nm 24.1). Jó indaga a Deus se era da vontade de Deus 
oprimi-lo (Jó 10.3). Balaão viu as tendas de Israel como boas, apropriadas, belas ou 
atraentes (Nm 24.5). O prazer ou a vontade de possuir é o sentido quando se diz que o 
amor de uma mulher é "melhor" do que o vinho (Ct 4.10). O adjetivo tôb também indica 
a alegria produzida pelo beber vinho (Et 1.10). 

O hifil tem o sentido de engajar-se ativamente no bem. em contraste com o sentido 
estativo do qal. Pode referir-se ao fazer algo prático e bom a outra pessoa, como o que os 
hebreus prometeram a Hobabe (Nm 10.29, 32), ou então ao fazer aquilo que é certo. Tanto 
Jeú (2 Rs 10.30) quanto Davi (1 Rs 8.18) são por isso elogiados. (Alguns supostos 
exemplos do hifil deste verbo são mais bem classificados como formas dc yãtab, q.v.). 
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793 rr.ID {tôb) 

tôb. Bom, agradável, belo, que dá prazer, alegre, jubilante, precioso, correto, 
justo. (Os substantivos tôò e fôòá são tratados como usos substantivados do adjetivo, visto 
que não existe nenhuma distinção de sentido entre eles.) O hebraico muitas vezes 
emprega tôb quando, em português, usamos uma palavra mais específica, tal como "belo" 
ou "caro", "dispendioso". 

Inúmeras passagens confirmam o uso de "bom" para designar o benefício prático ou 
econômico. As frutas do Éden (Gn 2.9) e o cereal do sonho de Faraó (Gn 41.5, 36) eram 
bons para comer. O "bem" que foi José ser feito escravo (Gn 50.20) incluiu benefícios 
práticos como comida e sobrevivência do povo. Desvantagens para a prática 
administrativa estavam envolvidas no modo de Moisés julgar, que "não [eral bom" (Êx 
18.17). Outros bens de natureza prática e indicados por este termo são: a promessa de 
vitória negada a Acabe (2 Cr 18.7); hospitalidade e amizade (Gn 26.29); conselho benéfico 
(2 Sm 17.7, 14); prosperidade econômica geral (1 Rs 10.7); prosperidade na lavoura (IBB; 
Os 10.1; cf. ARC, "bondade da terra"); e as intenções divinas (Am 9.4). Acerca da vida 
violenta (Pv 16.29) e de ações que minavam o moral da nação (Ne 5.9), diz-se que isso 
"não é bom". O "bem" do trabalho pode ser referência ao ganho que se obtém com ele (Ec 
3.13; mas cf RSV, "prazer"). 

"Bom" ou "bem" é empregado para indicar uma ampla variedade de perspectivas 
abstratas. No que diz respeito à fama e à reputação, um bom nome é melhor do que 
descendentes (ís 56.5). Na sua lealdade com Aquis, seu senhor feudal, Davi é descrito 
como "bom" (1 Sm 29.9; RSV, "inculpável"; BLH, "fiel"). Eliú desafiou seus companheiros 
a determinar o que era bom no que dizia respeito ao que era verdadeiro e de valor (Jó 
34.4). Para os sábios, a lentidão em irar-se era mais desejável do que a força violenta do 
guerreiro ideal (Pv 16.32). De forma semelhante, a criança pobre e sábia era "melhor" do 
que o rei obstinado (Ec 4.13). 

O vocábulo pode também ter a denotação de bondade estética ou sensual. Descreve 
a beleza, ou desejabilidade, das "filhas dos homens" para os "filhos de Deus" (Gn 6.2), a 
beleza de Rebeca (Gn 24.16) e a beleza de Bate-Seba (2 Sm 11.2). 1 Samuel 16.12 diz que 
Saul era de "boa" aparência. O prazer experimentado por meio dos órgãos do sentido está 
implícito ao descrever certa cana aromática como "melhor" (Jr 6.20), e na opinião de 
Naamã de que as águas de Damasco eram "melhores" do que as águas barrentas do 
Jordão (2 Rs 5.12). A desejabilidade daquilo que agrada aos sentidos está presente na 
descrição de uma vindima como melhor do que outra (Jz 8.2). 

Com freqüência, "bom" significa "feliz". Descreve o momento feliz do casamento de 
um rei (SI 45.1 [21). Pode-se descrever um banquete alegre como um "dia bom" (lit., Et 
8.17; ARA, "festas"; cf. 1 Sm 25.8). O "coração bom" descreve felicidade (lit., 2 Cr 7.10 [ARA, 
"contente"!; Pv 15.15). A felicidade pode ser induzida pelo álcool (Ec 9.7). 

Uma expressão idiomática relacionada é "bom aos olhos de..." para expressar 
preferência ou vontade. Exemplos são a preferência de um escravo fugido por residir em 
determinado local (Dt 23.16; ARA, "onde lhe agradar") e a escolha de maridos pelas filhas 
de Zelofeade (Nm 36.6). A vontade de Deus pode ser expressa dessa maneira (1 Sm 3.18). 
A expressão também descreve desejos pervertidos, pecaminosos (Gn 19.8; Jz 19.24). Em 
tais casos, a expressão idiomática não tem, em si só, significado moral. 

tôb pode incluir idéias de qualidade superior ou de valor relativo. Desse modo 
descreve o ouro "puro" de Havilá (Gn 2.12) e a alta qualidade de óleos aromáticos (Ct 1.3; 
ARA. "ungüentos"). A obra artesanal de qualidade é assim designada (Is 41.7), como 
também a qualidade ou nobreza do caráter humano. 
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794 TO (tãwâ) 

Um uso importante deste termo refere-se à bondade moral. A ordem "aparta-te do 
mal e pratica o que é bom" (SI 34.14[15}) claramente faz um contraste entre "o que é bom" 
e õ mal moral. 0 "bom caminho" que Deus ensinará a seu povo relutante refere-se à vida 
moral (1 Rs 8.36). "Bom" e "reto", yãshãr, são muitas vezes paralelos para designarem 
a bondade moral (2 Cr 14.1; 31.20). 

Finalmente, Eclesiastes emprega tôb no sentido filosófico de summum bonum. 
Eclesiastes 2 diz ao leitor que não há bem maior do que a vida de prazer hedonístico (v. 
24) e, nesse contexto, levanta a questão de qual é o "bem" que o homem deve procurar. 
Outras referências podem ser interpretadas da mesma maneira (Ec 3.22; 8.15). 

Alguns usos mesclam dois ou mais dos campos semânticos analisados acima. "Terra 
boa" era, na antiga aliança, uma expressão que incluía nuanças práticas, econômicas e 
estéticas (Dt 1.25; Js 23.13). De igual forma, o conceito de Deus como "bom" é rico em 
nuanças de todos os sentidos possíveis do termo "bom" (1 Cr 16.34; SI 145.9). À luz do 
estudo acima, cada uso em particular deve ser claramente examinado para verificar quais 
dos sentidos acima são possíveis. 

Várias expressões literárias requerem um tratamento à parte. "Bem e mal" serve de 
expressão idiomática para designar universalidade (Nm 24.13; 2 Sm 13.22). Alguns têm 
sugerido que a árvore do conhecimento do bem e do mal não envolve nada mais do que 
essa idéia de universalidade (Gn 2.9), mas o contexto total dos capítulos iniciais de 
Gênesis baseia-se num significado moral da frase. Reconhecer como "boa" a palavra dita 
por outrem era indicar anuência ou aceitação; o juízo moral não está em jogo (2 Rs 20.19; 
cf. 1 Sm 20.7). Os "olhos bondosos" (IBB) indicam generosidade (Pv 22.9; cf ARA). Em 
Eclesiastes, 'Ver o bem" é traduzido por "experimentar as coisas boas ou os prazeres da 
vida" (Ec 5.18[171; ARA, "gozar do bem"; Ec 6.6; ARA, "não gozar o bem"). 

tüb. Bens, prosperidade, bondade, formosura, afabilidade. As mesmas categorias 
de significado do adjetivo examinado acima aplicam-se ao substantivo, com exceção do uso 
técnico no campo de filosofia. Refere-se a coisas materiais nos acertos entre José e sua 
família (Gn 45.18, 20, 23) e nos bens levados na procura de uma noiva para Isaque (Gn 
24.10), embora este último caso envolva valor tanto qualitativo como econômico. Quanto 
a sentidos abstratos, "bondade de coração" refere-se a alegria (Dt 28.47; Is 65.14). A 
beleza estética está envolvida em Oséias 10.11 (lit., "formosura do pescoço", ARA; 
possivelmente também Zc 9.17). A "bondade" de Deus, à qual pode-se recorrer em busca 
de perdão (SI 25.7), tem algo a ver com a benignidade ou a atitude de graça. O "bom juízo 
e conhecimento" podem ser referência ao acerto naquilo que se pensa (SI 119.66; lit., 
"justeza de juízo e conhecimento"). Com base no contexto (w . 17-20), a bondade moral de 
Deus é o objeto de louvor em Salmos 145.7. Esses exemplos mostram que os significados 
desse termo são quase tão amplos quanto os do adjetivo; por isso, toda a gama de sentidos 
possíveis para o adjetivo deve ser levada em conta na exegese desses termos. 

Bibliografia: TDNT, v. 1, p. 13-5. — THAT, v. 1, p. 652-63. 
A.B. 

794 rnç (tãwâ) fiar (Êx 35.25, 26). 
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796 C/Q (twt) 

Termo Derivado 

794a ílICO (matweh) aquilo que é fiado, isto é, o fio (Êx 35.25). 

795 ÍT12 (túah) revestir, rebocar com argamassa, recobrir, sujar. 

Termos Derivados 

795a fT3 (í/a/i) revestimento, somente em Ezequiel 13.12. 
795b tnina (tuhôt) partes interiores. 

O sentido básico desta raiz é o de cobrir algo com outra coisa. É empregada para 
descrever o revestimento com prata das pedras do templo (1 Cr 29.4) e o processo de 
purificar uma casa infectada com uma praga ("lepra"?; Lv 14.42-48). Os sacerdotes 
removem o reboco ou pedra infectados, onde estava a doença, e consertam a casa com 
novas pedras e reboco. Em liguagem figurada, os falsos profetas túah, "rebocam" (IBB) com 
argamassa (ARA, "caiam") para esconder a verdade divina (Ez 13.10-15) ou a impiedade 
dos políticos (Ez 22.28). 

tuhôt. Partes interiores. Este substantivo (encontrado duas vezes no AT) descreve um 
objeto coberto, escondido ou oculto. Salmos 51.6(81 claramente tem o sentido de "íntimo" 
— o homem interior coberto pelo corpo, tuhôt é paralelo de sãtum, "local trancado" (ARA, 
"recôndito"), e com o centro da natureza pecaminosa (v. 5), que denota a morada da 
verdade ou fidelidade, em outros lugares mencionada como "coração" (SI 15.2; cf. 1 Sm 
12.24). Há divergência quanto à etimologia desta palavra em Jó 38.36, e o sentido da 
palavra que lhe faz paralelo poético é objeto de debate. Entende-se tuhôt como: 1) o "ser 
interior do homem" (cf. SI 51.6(81); 2) "nuvens" (no sentido daquilo que é coberto; ARA. 
"camadas de nuvens"); ou 3) "Toth", isto é, íbis, ave adorada pelos egípcios (no que seria 
paralelo de "galo", possível tradução de sekwt\ ARA, "meteoro"). O contexto descreve a 
incapacidade humana de controlar a tempestade e as nuvens de chuva. O versículo 36 
deixa implícito que Deus é a fonte de sabedoria implantada quer no homem interior 
(talvez a melhor tradução), quer numa nuvem, para fazê-la dar a chuva, quer na íbis. 
[Quanto a uma análise deste terceiro ponto de vista, o de que tuhôt é o deus egípcio da 
sabedoria e de que sekwi é "galo" ou o planeta Mercúrio (com base no copta souchi; assim 
interpreta Pope em seu comentário sobre Jó, em AB, p. 302), veja os comentários de 
Albright em YGC, p. 244-8. Com base no ugarítico ele sustenta que tuhôt de fato refere-se 
a Toth, mas que sekwi significa "marinheiro" (ugar., thkty "navio", UT, 19:2680). Afirma 
ele que souchi, palavra copta para Mercúrio, é um equívoco de estudiosos modernos de 
copta. A tradução possível seria, então: "Quem põe sabedoria em Toth (ou na íbis, símbolo 
de Toth) ou quem dá entendimento ao marinheiro?". Levando-se tudo em conta, o primeiro 
ponto de vista, conforme indicado acima, é provavelmente o preferível. R.L.H.J 

R.H.A. 

796 ÜTO (twt), 2PB (tyt). Aceita como raiz de: 
796a ZTíp (tit) lodo, lama, pó molhado, barro, lamaçal. 
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797 (tal) 

O termo indica terra molhada, sedimento ou barro de construção, yãwên tem sentido 
semelhante; repesh possui a nuança de "borra". Usa-se 'ãpãr em paralelismo antitético 
de tit — o pó seco em contraste com o molhado. Desconhece-se o sentido da raiz verbal 
(BDB), embora haja um cognato acadiano, titu. 

Existem dois sentidos literais básicos: "lama" ou "lodo", que se sedimenta numa 
cisterna (cf. Jr 38.6), e barro usado para fazer tijolo (Na 3.14). Duas vezes emprega-se o 
sentido literal em símiles. O leviatã (Jó 41.1, IBB) é representado como um crocodilo (ARA) 
cujas escamas deixam marcas na "lama" (Jó 41.301221), e o desassossego dos ímpios é 
descrito como um mar turbulento que agita o "lodo" que há no fundo (Is 57.20). 

Figuradamente, usa-se esse substantivo para apresentar o livramento dos inimigos 
que Deus concede aos crentes (2 Sm 22.43), ou o juízo divino contra seus adversários (Mq 
7.10; Zc 10.5), ao neles pisar como se pisa a "lama" ou o pó nas ruas. A figura de alguém 
afundar num "charco de lodo" é usada para descrever a instabilidade, a solidão e a 
necessidade de alguém em desespero. (IBB, tttyãwên, lit., "lama de lodo"; SI 40.2(31; veja 
também 69.2, 14 [3, 15]; cf ARA, "tremedal de lama"). A muita "lama" nas ruas antigas é 
usada para descrever a riqueza que Tiro possuía em ouro (Zc 9.3). 

R.H.A. 

rnSípto (tôtãpôt) Veja o n? 804a. 

797 (tül) atirar, jogar. Não ocorre no qal. 

Termo Derivado 

797a n^C^D (taltêlâ) arremesso. Ocorre somente em Isaías 22.17. 

nsr,2 (tôpah), nsi ) (tõpah). Veja o n°. 818c. 

798 (twr). Aceita como raiz de: 
798a "TO (târ) fila. 
798b iTTD (tira) acampamento, fileira de pedras, ameia. 

799 ÍDIO (tüs) atirar, lançar. Ocorre somente em Jó 9.26, k'nesher yãtüs 'âlê 'õkel, 
"como a águia que se lança sobre a presa". 

800 rno (tãhâ) atirar, lançar. Ocorre somente em Gênesis 21.16 (no palel), harhêq 
kimtahãwê qeshet, literalmente, "tornando distante como atiradores de arco", isto 
é, aproximadamente à distância de um tiro de arco. 

nno ituhá), r.ins (tuhôt). Veja o n? 795b. 

jlnCD (fhôn) Veja o n? 802a. 
"lina U'hôr) Veja o 803a. 
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804 ( t tp ) 

801 nfj2 (tãhah) ser (estar) besuntado. Ocorre somente em Isaías 44.18. 

802 ]np (tãhan ) moer, esmagar. 

Termos Derivados 

802a ]ÍniD (tehôn) mó. Ocorre somente em Lamentações 5.13. 
802b (tahãnâ ) moinho. Ocorre somente em Eclesiastes 12.4. 

tãhan significa reduzir a pó mediante atrito entre dois objetos mais duros (cf . Êx 
32.20; Nm 11.8; Dt 9.21). 

Num sentido figurado, tãhan descreve a opressão política extremada contra os pobres 
(como paralelo de dãkã \ Is 3.15), a submissão da esposa mediante o desempenho das 
tarefas domésticas costumeiras (Jó 31.10), a humildade de realizar atividades vis em 
conseqüência de julgamento (Is 47.2) e os dentes (Ec 12.3). 

R.H.A. 

803 (thr). Aceita como raiz de: 
803a "Thnp ( f h ô r ) hemorróidas, tumor. 

Um inchaço ou tumor. UT, 19:1034 ( thr ) , não oferece nenhum significado. t'hôr 
(sempre no plural) é seis vezes a leitura do TM (qere) para a palavra 'õpel; fhôr é 
utilizada duas vezes sem ser emendada (1 Sm 6.11, 17). A raiz verbal não é encontrada 
em hebraico, mas significa "ejetar" em aramaico e "fazer força ao evacuar" (BDB). 

fhôr, como leitura emendada (qere), foi provavelmente usada pelos massoretas como 
eufemismo em lugar de 'õpel. Deuteronômio 28.27 relaciona 'õpel com o termo genérico 
shehin, "furúnculo" ou "erupção", e com outras doenças da pele — escorbuto e sarna. Esses 
são problemas físicos que Iavé trará sobre Israel como juízo por desobedecerem à aliança 
mosaica. Em 1 Samuel 5 e 6, muitos traduzem o termo por "tumor" devido à sua descrição 
como "praga" (maggêpâ) e à sua associação com "ratos", conhecidos como transmissores 
da peste bubônica, a qual se caracteriza por inchaços nas glândulas linfáticas da virilha, 
axilas, etc. (1 Sm 6.3, 4). Foi possível visualizar essa doença com imagens. Os filisteus 
fizeram imagens de ouro dos "tumores" e dos "ratos" para servirem de ofertas pela culpa 
('ãshãm) em que incorreram ao violarem os direitos de Iavé. Deram-se essas imagens 
do juízo de Iavé sobre os filisteus como uma restituição pela sua culpa (1 Sm 6.3) a fim 
de assegurar a cura de uma forma talvez homeopática. 

R.H.A. 

804 (ttp). Aceita como raiz de: 
804a tEiSXpiíD (tôtãpôt ) filactérios, frontal, faixa, sinaL 

Em hebraico, sempre no plural. A palavra denota marca ou sinal colocado na testa, 
entre os olhos, como memorial. Debate-se o fato de a raiz verbal ser ttp (BDB), "circundar", 
ou tpp, "bater" ou "bater de leve". 
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805 (tãlá) 

A colocação de "frontais" na testa está sempre associada com fazer "sinais na mão". 
Uma maneira comum de identificar escravos no antigo Oriente Médio era marcar-lhes as 
mãos e as testas ou uma das duas. Talvez esses "frontais" estivessem marcando os 
israelitas como servos do Senhor, que deveriam ser identificados ao deixar que a lei 
permeasse seus pensamentos e ações. O "sinal" literal (qualquer que fosse sua forma) 
adquiria seu sentido básico na identificação figurada dos mandamentos de Deus com os 
"frontais" — os estatutos da festa dos pães asmos (Êx 13.1-10), as leis acerca dos 
primogênitos (Êx 13.11-16) e as determinações gerais da aliança mosaica (Dt 6.8; 11.18). 
Esses "frontais" deviam ser um "memorial" na testa (cf a substituição de tôtàpôt por 
zikkãrôn em Êx 13.9), lembrando os israelitas de meditarem nos mandamentos do Senhor 
e de guardá-los. Mais tarde houve judeus que usaram esses "frontais" de forma literal e 
ostensiva e foram repreendidos por Jesus (Mt 23.5). Eles amarravam caixinhas nas testas 
e nos pulsos e nelas colocavam versículos bíblicos para servir de lembrete. Um desses 
filactérios foi encontrado nas cavernas de Qumran. 

rrcp (tlah) Veja o n? 795a. 

3'CQ (tit) Veja o n? 796a. 

.TTD (tira) Veja o n? 798b. 

(tal) Veja o n! 807a. 

805 Kbü (tãlã 0 remendar, manchar. 

806 M^Ü (tlh). Aceita como raiz de: 
806a (tãleh) cordeiro, cordeirinho. Um "cordeiro novo" (cf 1 Sm 7.9). 

A raiz tlh é desconhecida (BDB). 

A ternura e a bondade divinas mostram-se no pastorear os súditos de seu reino como 
"cordeirinhos" (Is 40.11). O ambiente perfeito do milênio — sem nenhum medo ou risco 
— é visualizado por meio de um cordeiro indefeso alimentando-se ao lado de seu eterno 
destruidor (Is 65.25). 

R.H.A. 

rfarfpe) (taltélâ) Veja o n? 797a. 

807 (tll). I. Aceita como raiz de: 
807a t^g (tal) orvalho. 

Ugarítico tl, "orvalho", e verbo tll, "orvalhar" (UT, 19:1037). Este substantivo 
masculino provém da raiz aceita, tãlal. A grande diferença de temperaturas entre o dia 
e a noite na Palestina provoca um forte orvalho, o que mantém viva a vegetação durante 
o verão. A quantidade de orvalho varia nas diferentes regiões, mas em Gaza cai orvalho 
250 noites por ano. A Bíblia com freqüência assinala essa característica. Passar a noite 
do lado de fora significava ficar com a cabeça "cheia de orvalho" (Ct 5.2). Considerado uma 
dádiva dos céus (Dt 33.28; Pv 3.20), o orvalho foi retido por Deus por causa de 
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desobediência (Ag 1.10), foi retido junto com as chuvas devido à oração de Elias (1 Rs 
17.1), mas foi concedido em épocas do favor divino (Zc 8.12). Uma vez que o orvalho era 
considerado uma bênção (Gn 27.28) e a sua falta era uma privação (Gn 27.39) ou uma 
maldição (2 Sm 1.21), Jó é incapaz de responder quem lhe dava origem (Jó 38.28). 

O orvalho matinal do deserto era acompanhado de maná, que permanecia no chão 
após o orvalho ter evaporado (Êx 16.13, 14; Nm 11.9). O sinal dado a Gideão — haver 
orvalho no tosão de lã mas não no chão ao redor — foi, então, invertido: o chão ficou 
molhado, e o tosão, seco (Jz 6.37-40), o que seria tão incomum quanto o primeiro sinal. 

Figuradamente, o favor de Deus e do rei (Pv 19.12), a fala do homem (Dt 32.2) e a 
bênção que é a unidade entre irmãos (SI 133.3) são comparados com o orvalho que cai. O 
olhar atento e tranqüilo de Deus é como uma nuvem de orvalho (Is 18.4). A prosperidade 
primeira de Jó é comparada a orvalho sobre os ramos (Jó 29.19). Um ataque inesperado 
(2 Sm 17.12), a influência de Jacó sobre as nações (Mq 5.7(61) e o vigor da juventude (SI 
110.3) também são comparados ao orvalho. Em sua infidelidade Israel era como o orvalho 
que cedo vai embora (Os 6.4; 13.3). 

Bibliografia: BALY, Denis, The geography of the Bible, 1957, p. 43-5. 
J.P.L. 

808 tãlal) //, cobrir, telhar. Ocorre somente no grau piei (Ne 3.15; Gn 19.8). 

809 SCw (tdmél ser (ficar) impuro, imundo. 

Termos Derivados 

809a (tãmêr) impuro, imundo. 
809b (lum a) impureza. 

809c (tom'â) impureza, somente em Miquéias 2.10. 

támé' é cognato do aramaico judeu temãdo siríaco tama'; cf o árabe egípcio 
tamy, "lama de aluvião'\ derivado de tamã, "transbordar". O verbo ocorre 155 vezes nos 
graus qal. nifal, piei, pual hitpael e hotpaal. Ocorre apenas uma vez no grau pual, em 
Ezequiel 4.14. e uma vez no hotpaal, em Deuteronômio 24.4. 

No total, tãmê' e seus derivados ocorrem 279 vezes, sendo aproximadamente 64% 
em Levítico e Números e 15% em Ezequiel. A LXX traduz essas palavras por akathartos 
121 vezes, akatharsia 38 vezes, e miainõ 94 vezes, que significam, respectivamente, 
"impuro", "impureza" e "contaminar". 

Os animais e os alimentos eram considerados puros ou impuros conforme a sua 
natureza- As pessoas e os objetos podiam tornar-se cerimonialmente impuros. Era possível 
incorrer em impureza pessoal mediante o nascimento, a menstruação, os corrimentos do 
corpo, a lepra. relações e as faltas sexuais e o contato com algo morto. Os sacerdotes 
e os levitas tinham especial interesse nas questões de pureza e impureza. 

A maior impureza era a idolatria, que contaminava o templo e a terra. Os profetas, 
ao denunciar a impureza moral, empregaram a impureza cerimonial como metáfora para 
indicar a impiedade que somente Deus é capaz de purificar. 

A maioria das ordenanças que tratavam da impureza ritual aparece em Levítico 
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809 KDa (tãmê') 

11 -15: o capítulo 11 trata de animais limpos e imundos; o capítulo 12, do nascimento: 
os capítulos 13 e 14, da lepra; e o capítulo 15, de fluxos do corpo e da menstruação. 

Levítico 7.19-21 estipula que alguém que tivesse tido contato com qualquer coisa 
impura não deveria comer do sacrifício. Alguém impuro que o fizesse deveria ser morto. 
(Uma pessoa impura poderia comer carne não consagrada, Dt 12.15, 22.) A pessoa impura 
deveria ser mandada para fora do acampamento, pois no meio dele habitava o Senhor 
(Nm 5.1-4; cf. Lv 15.31). 

Gênesis 7.2 fala de animais limpos e imundos que Noé levou para dentro da arca. e 
Gênesis 8.20 fala dos animais limpos que ele sacrificou ao Senhor. Os animais imundos 
que estão relacionados em Levítico 11 incluem: o camelo, a lebre e o porco ( w . 1-8); seres 
marinhos sem barbatanas ou escamas, por exemplo, a enguia ( w . 9-12); aves como o corvo 
e o urubu, que comem carniça ( w . 13-19); a maioria dos insetos, com exceção do gafanhoto 
(veja 'arbeh, w . 20-23); e animais rastejantes, tais como a doninha, o rato e o lagarto 
( w . 29-31). Cf Deuteronômio 14.3-21. 

Era necessário quebrar ou jogar fora coisas como utensílios de barro, fornos, comida 
e bebida que tivessem sido contaminadas, por exemplo, por um rato (Lv 11.33-35). 

Foi com o objetivo de não se contaminarem com alimentos que os judeus 
consideravam não-kosfier, isto é, imundos, que, na Babilônia, Daniel e seus amigos 
decidiram ingerir apenas vegetais e água (Dn 1.8; cf. 1 Mc 1.62, 63; 2 Mc 7). 

Depois de dar à luz um filho, a mulher era considerada impura por sete dias, até a 
circuncisão do menino, e, então, por mais 33 dias, até "purificar-se do seu sangue" (Lv 
12.2-4). Caso tivesse tido uma menina estaria impura durante 80 dias (Lv 12.5). O 
nascimento não era apenas um processo misterioso; envolvia também impureza cerimonial 
(cf Gn 8.21; Jó 14.1, 4; 15.14; 25.4). 

As relações sexuais resultavam por si só em impureza cerimonial até o pôr-do-sol. 
Tanto o homem quanto a mulher deviam banhar-se em água para serem purificados (Lv 
15.18). As relações eram proibidas durante a impureza menstrual da mulher (Lv 15.24: 
18.19). 

A menstruação normal da mulher tornava-a impura por sete dias (Lv 15.19-24). 
Quando Davi, olhando do terraço do palácio, observou Bate-Seba a banhar-se, ela estava 
"se purificando da sua imundícia" (2 Sm 11.4). 

Uma mulher com fluxo de sangue além do seu período normal era considerada 
impura até sete dias após o término desse fluxo (Lv 15.25-28). Desse modo, a mulher com 
o problema de hemorragia e que foi curada por Cristo, continuamente contaminava tudo 
ao redor. Mas, em vez de Jesus ser contaminado, a mulher foi purificada (Mt 9.20 e ss.; 
Mc 5.25 e ss.; Lc 8.43 e ss.). 

Um homem que tivesse fluxo ou emissão do seu "corpo" era considerado impuro por 
sete dias (Lv 15.2-13). Embora a descrição do fluxo não seja explícita, provavelmente era 
um fluxo anormal pelo pênis, mas pode ter incluído qualquer ferida supurada, diarréia 
ou corrimento em alguma ferida. 

Aparentemente a enfermidade representada pela palavra hebraica tsára'at em 
Levítico 13 e 14 não era lepra de verdade, a elephantiasis graecorum ou, como é 
denominada hoje em dia, hanseníase. No entanto, a LXX e a Vulgata traduziram-na por 
lepra; cf. NEB, "doença maligna da pele"; BLH, "doença contagiosa". Parece que a "lepra" 
(ARA) de Levítico 13 e 14 refere-se a doenças da epiderme, entre as quais, furúnculo. 
exantema, impetigo e tinha. Eram cerimonial e biologicamente contagiosas. Eram, talvez, 
mais significativas as doenças contagiosas e perigosas associadas com sintomas na pele. 
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tais como escarlatina e varíola. 
Ao aparecer a "lepra", o paciente devia ser examinado pelo sacerdote, depois de uma 

quarentena de uma ou duas semanas (Lv 13.45). Caso declarado impuro, devia, até se 
recuperar, vestir roupas rasgadas, deixar o cabelo desgrenhado, cobrir o lábio superior e 
gritar "imundo, imundo!" (Lv 13.45, 46; cf Lm 4.14, 15). Uma vez curado, devia 
apresentar-se ao sacerdote, que declará-lo-ia limpo (Lv 14.1-32; veja tãhér). 

A palavra tsãraat também é empregada para designar o mofo, bolor ou fungo que 
se espalhasse em roupas (Lv 13.47-59) e nas paredes de um prédio. Queimavam-se tais 
roupas caso a "lepra" persistisse, e o prédio tinha de ser posto abaixo (Lv 14.45) se a 
"lepra" continuasse. 

A morte era especialmente contaminante. O sacerdote não devia contaminar-se com 
a morte, com exceção da de seus parentes mais chegados (Lv 21.1-3; Ez 44.25). O sumo 
sacerdote não devia contaminar-se nem mesmo por causa de seu pai ou sua mãe (Lv 
21.11). 

Aqueles que tivessem ficado impuros por terem tocado algo morto deveriam comer 
a páscoa um mês depois (Nm 9.6-11). Encostar num túmulo transmitia impureza (Nm 
19.16). Isso, posteriormente, levou ao costume de caiar os sepulcros para advertir aqueles 
que passavam por perto da existência dos sepulcros (cf Mt 23.27; At 23.3). 

A fim de purificar tal contaminação, o sacerdote empregava a água das cinzas da 
novilha vermelha (Nm 19.1-22, veja tãhér). 

Quem devia ter cautela muito grande para não se contaminar encostando em um 
cadáver ou mesmo entrando num quarto onde jazia um morto (Nm 6.6) era o nazireu. Se 
alguém de repente caísse morto ao seu lado e encostasse nele, o nazireu ficava impuro e 
tinha de se purificar e reiniciar a contagem dos dias de seu voto de nazireu (Nm 6.9-12). 
O nazireu Sansão também teve de se precaver para não comer nenhuma coisa imunda (Jz 
13.4, 7, 14). 

Os sacerdotes deviam ensinar o povo a fazer distinção entre o que era limpo e o que 
era imundo (Lv 10.10; cf. Ez 22.26; 44.23). Os sacerdotes não deviam aproximar-se das 
coisas sagradas enquanto estavam impuros (Lv 22.1-9). Arão devia fazer expiação pelas 
impurezas do povo imolando o bode da oferta pelo pecado (Lv 16.15, 16). 

O templo de Deus devia ser protegido da contaminação. Joiada colocou guardas no 
templo para que ninguém que estivesse impuro pudesse entrar (2 Cr 23.19). 
Lamentavelmente eram os sacerdotes durante o reinado de Zedequias que tornavam o 
templo impuro (2 Cr 36.14). Devido à apostasia de Israel, o Senhor permitiu que seu 
templo fosse contaminado pelos pagãos (SI 79.1), por abominações (Jr 7.30; 32.34), 
assassinatos (Ez 9.7), idolatria, adultério e sacrifícios humanos (Ez 23.37-39). 

A terra era contaminada caso se deixasse pendurado, de um dia para outro, um 
criminoso que tivesse sido executado (Dt 21.23; cf G1 3.13). O sacrifício de crianças 
inocentes contaminava a terra com sangue (SI 106.38). 

A idolatria contaminava a terra (Ez 36.18; cf Gn 35.2). O Senhor perguntou a Judá: 
"Como podes dizer, 'não estou maculada, não andei após os baalins*?" (ARA; Jr 2.23; cf 
IBB, "... contaminada ..."). Israel tinha-se contaminado com os ídolos que fizera (Ez 22.4; 
cf 14.11; 36.25; 37.23). 

Visto que o povo havia-se tornado impuro em virtude da idolatria (Ez 20.7, 18, 30, 
31), Iavé contaminá-lo-ia com as dádivas que oferecesse (Ez 20.26), isto é, com a prática 
terrível do sacrifício de crianças. Os israelitas seriam exilados e forçados a "comer" 
alimento imundo na Assíria (Os 9.1-4). Amazias, o sacerdote que se opôs a Amós, havia 
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de morrer numa terra imunda (Am 7.17). 
Qual era o fundamento para as várias regras acerca da impureza? Baruch Levine 

chegou a ponto de sugerir que a impureza era a "forma concreta de forças demoníacas", 
que até mesmo ameaçavam a Deus. Em seu ponto de vista, a impureza possui um poder 
praticamente independente. 

Certos elementos da impureza eram associados com doenças contagiosas e com a 
morte. As leis de impureza proporcionaram para a saúde pública de Israel um sistema de 
quarentena bem eficaz. Algumas questões relacionadas à impureza tinham origem em 
aspectos esteticamente repulsivos. E possível que outros elementos tenham sido 
associados à idolatria. 

Quaisquer que sejam as teorias levantadas para explicar as leis sobre a impureza, 
as Escrituras mesmas associam-nas com a santidade de Deus. A denominada Lei da 
Pureza (Lv 11—16) foi colocada lado a lado com a Lei da Santidade (Lv 17—26). Nas 
passagens que relacionam alimentos imundos, enfatiza-se a santidade de Iavé como a 
razão para evitar esses alimentos. 

As regras sobre impureza separaram Israel do meio das demais nações. Aquelas 
eram lições práticas ou prefigurações (Hb 8.5; 10.1) da santidade de Deus, a qual não 
poderia coexistir com a impureza do pecado. 

Especialmente entre os profetas, as idéias de impureza cerimonial foram usadas como 
metáfora da impureza moral. Ageu empregou a natureza contagiosa da contaminação pela 
morte para denunciar o comportamento imoral de Israel, que contaminava até mesmo 
suas oferendas (Ag 2.13, 14). O comportamento de Judá é comparado por Ezequiel com 
a impureza de uma mulher com suas regras (Ez 36.17). 

Oséias (5.3; 6.10), Jeremias (2.23; 13.27) e, acima de tudo, Ezequiel (23.7, 13, 17; 
24.13; 43.7) denunciaram a infidelidade de Israel como adultério ou prostituição 
contaminantes. Cf. Salmos 106.39. 

Miquéias condenou como impureza os crimes de injustiça (Mq 2.10; cf 2.1-7). Isaías 
percebeu que era um homem de "lábios impuros" (Is 6.5) e confessou: "Mas todos nós 
somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia" (Is 64.6Í5]). 

Infelizmente, o discernimento ético que os profetas tiveram dos preceitos sobre 
impureza foram substituídos por uma preocupação cada vez maior com detalhes 
cerimoniais. A última divisão da Mishnah, os Tohororoth e seus 12 tratados, trata da 
casuística da impureza. 

Foi como protesto contra a ênfase exagerada na pureza cerimonial que Jesus 
denunciou a hipocrisia dos fariseus (Mt 15.10-20; 23.25-28). Mediante sua exclusiva 
palavra, Jesus declarou limpos todos os alimentos (Mc 7.19, RSV; cf. 1 Tm 4.4, 5). Foi de 
uma suprema ironia que os líderes judeus, que denunciaram Jesus, fossem escrupulosos 
a ponto de não entrarem onde Pi latos haveria de julgar Jesus para que não se 
contaminassem e ficassem sem condições de comer a páscoa (Jo 18.28). 

Veja também gã 'al n, hãlal, hãnép. Quanto a pureza e purificação, veja tãhèr. 
Bibliografia: Veja no verbete tãhèr. 

E.Y. 

810 riDZ) (tãmâ) ser tolo. Ocorre somente no nifal, em Jó 18.3, ou possivelmente 
seja uma variante de tãmé', "ser (estar) impuro". 
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815 (taam) 

811 ]QÇ (tãmên) esconder, ocultar, enterrar. 

Termo Derivado 

811a (matmôn) tesouro. 

O significado básico desta raiz é o de "esconder um objeto de sorte que não seja 
encontrado". O sentido normal da raiz também deu origem à nuança específica de 
"esconder enterrando", especialmente com referência a coisas importantes ou preciosas 
(Gn 35.4; Êx 2.12; Js 7.21, 22; 2 Rs 7.8). A literatura dos hinos e de sabedoria do AT 
normalmente utiliza essa raiz para transmitir a idéia de alguém que, literal ou 
figuradamente, é pego numa armadilha por meio dos estratagemas dos ímpios ou dos 
inimigos. A ênfase recai sobre: 1) a localização desconhecida dessas armadilhas para a 
vida, as quais estão à espera do justo; e 2) as petições do justo, bem como suas 
expectativas, para que um Deus onisciente, o qual conhece seus caminhos e enxerga as 
armadilhas, o liberte delas (cf. SI 31.4(5]; 142.3(4]). Jó invoca armadilhas parecidas sobre 
os ímpios (Jó 18.10; 20.26; 40.13). Jó também emprega o verbo para descrever o pecado 
íntimo, oculto à vista humana (Jó 31.33). Isaías ordena a Israel que se esconda, por 
motivo de segurança e proteção, na época do juízo de Iavé (Is 2.10). 

matmõn. Tesouro, tesouro escondido. (A ARA traduz como "depósito escondido" em Jr 
41.8.) Este derivado, semelhante ao particípio passivo de Deuteronômio 33.19, transmite 
a idéia de um tesouro suficientemente precioso para escondê-lo (normalmente prata e 
riquezas, mas até mesmo alimentos). Figuradamente a palavra descreve a preciosidade 
de algo que é muitíssimo desejado: sabedoria, discernimento (Pv 2.4) e a morte (Jó 3.21). 

R.H.A. 

812 KJO (tn *). Aceita como raiz de: 

812a t^Q (tene') cesto. 

813 *rj3íp (tãnap) sujar, contaminar. Ocorre somente no grau piei, em Cantares 5.3. 

814 rTIftp (tã'â) vaguear, desviar, ir sem rumo, errar. (Devido à forma hifil, a TB 
traduz por "seduzir" ; a ARA, "enganar" ; e a IBB, "desviar" . ) 

O sentido básico é de "desviar-se daquilo que é certo". tã'â é empregado só uma vez 
(Ez 13.10) e designa falsos profetas que induziram Israel ao erro, ao tolerarem práticas 
errôneas (que a aliança mosaica condenava) e ao declararem "paz", quando o juízo era 
iminente. 

R.H.A. 

815 CÍJÇ (taam) provar (alimento), comer; perceber. 
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816 (tã'an) 

Termos Derivados 

815a tDJPD (ta'am) sabor. 
815b (matam) comida saborosa, petisco. 

O significado básico da raiz é "experimentar, ou avaliar, com a língua, normalmente 
com o objetivo de ingerir caso o sabor seja agradável". O acadiano tému possui um campo 
semântico parecido. Uma diferença importante entre este verbo e bín é que btn enfatiza 
tanto a compreensão quanto a tomada de decisão, bín é também mais abrangente, 
incluindo a percepção mediante todos os sentidos. O sinônimo nãkar enfatiza o 
reconhecimento e a aceitação de algo. 

Usa-se a raiz em três situações básicas. Primeiro, ela é empregada para designar o 
ato de ingerir comida, ato que também incorpora o processo normal de "experimentar" o 
sabor (1 Sm 14.24, 29, 43). Próximo deste primeiro uso, encontra-se o segundo — o 
conceito "experimentar" para verificar o sabor (2 Sm 19.35[36]). Utiliza-se esse sentido em 
comparação com a função do ouvido de testar as palavras (Jó 12.11; 34.3), o que mostra 
como o sentido final deste verbo se desenvolveu — a idéia de avaliação e decisão, ou seja. 
de percepção. O "discernimento" é a experiência da esposa, quando ela verifica que são 
bons os frutos de seu trabalho (Pv 31.18), e do salmista, que, ao decidir refugiar-se em 
Iavé, descobre que a proteção fiel de Deus é boa (SI 34.8191). 

ta'am. Gosto, capacidade de julgamento, ponderação, juízo, discernimento, 
decreto. (A ARA, a IBB, a TB e a ARC trazem, em 1 Sm 21.13(14], "contrafazer-se" como 
tradução de wayshannü 'et-ta'mô, provavelmente um verbo com duplo acusativo, onde 
o sentido literal seria "e ele enganou-o [isto é, a Aquisl com ou pelo seu comportamento": 
a mesma expressão é traduzida na ARA por "fingir-se amalucado" no cabeçalho do salmo 
34, mas a IBB omite completamente o cabeçalho, que se encontra no texto original. A ARA 
usa o advérbio "bem" e o substantivo "entendimento" para traduzir ta'am em Pv 26.16 e 
Jó 12.20, respectivamente.) 

Embora o substantivo derivado seja usado para transmitir a idéia mais básica de 
"sabor" (Êx 16.31; Nm 11.8), o uso predominante é para denotar "capacidade de 
julgamento" e "discernimento". O bom "juízo" procede somente dos mandamentos divinos 
(SI 119.66) e está sob o controle soberano de Deus (Jó 12.20). Uma mulher de ponderação 
recebe elogios (1 Sm 25.33), enquanto aquela sem discernimento piedoso é comparada a 
um porco que tem um anel de ouro no focinho (Pv 11.22). 

Descobre-se outra nuança neste substantivo quando Davi muda o comportamento e 
age como doido diante de Aquis (1 Sm 21.13(14]). Davi tomou a decisão de agir de forma 
diferente quando avaliou que a situação assim o exigia. Ele alterou sua "avaliação da 
situação" ou seu "comportamento". Outro sentido variante é o de "decreto". Isso ocorre 
depois de fazer um juízo e, em seguida, formalizá-lo (Jn 3.7). A influência aramaica de 
t"êm pode ter afetado esse uso pelo rei assírio. 

R.H.A. 

816 (tã'an) I, colocar a carga. Ocorre somente em Gênesis 45.17. 
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821 (tãpap) 

817 (tã'an) / / , f r a s p a s s a r . Ocorre somente no pual, em Isaías 14.10. 

(tap) Veja o n? 821a. 

818 H2íp (tãpah ) estender, espalhar. 

Termos Derivados 

818a DTIEJÇ (tippuhim) embalo. Lamentações 2.20. 
818b i~I2Ç? (tepah) palmo, largura da mão. 
818c H20 (tõpah ) palmo, largura da mão. 
818d nra^q (mitpahat ) manto. 

O sentido básico é o de "esticar, estender ou tornar mais longa uma superfície". 
tãpah ressalta o aspecto "espaço", enquanto nãtá enfatiza a "ação" e a "direção" do 
estender, pãras acentua "desdobramento", freqüentemente com nuança de cobrir algo, 
pãéã transmite a idéia de "contágio", e shãtah ressalta a "dispersão". 

A raiz descreve a criação da expansão celeste, demonstrando os atributos soberanos, 
onipotentes e externos de Deus (Is 48.13). 

tôpah. Palmo, largura da mão. tôpah é permutável com tepah, possuindo ambas as 
palavras significado idêntico. A raiz da forma plural é incerta (talvez de taphâ, KB). 

Os derivados são medidas lineares equivalentes na largura da mão à altura da base 
dos dedos. O tôpah (aproximadamente 7,5 cm) é aparentemente a diferença entre o côvado 
comum e o longo em Ezequiel 40.5. Em contraste com isso, zeret, "palmo" (q.v.), eqüivale 
à distância entre o polegar e o dedo mínimo com a mão totalmente aberta, tepah e tôpah 
são basicamente usados para dar medidas das estruturas e utensílios do tabernáculo e 
do templo. Davi compara a brevidade da vida a poucas larguras de mão (SI 39.5(6]). O 
significado da palavra, na descrição arquitetônica de 1 Reis 7.9, é incerto; talvez seja o 
de "capa", "cobertura" ou de "beira" (ARA; cf. Êx 25.25). 

R.H.A. 

nsia (tõpah), também n?1CD (tôpah). Veja o n? 818c. 

819 D̂Cp (tãpal) sujar, recobrir. 

820 "1Ç2ID (t ipsar ) escriba, autoridade do governo. Provavelmente um empréstimo 
lingüístico do sumério, através do acadiano dup sharru. 

821 ^SEp (tãpap) saltitar, dar passos curtos e ligeiros, somente em Isaías 3.16. 
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822 (tãpash) 

Termo Derivado 

821a t r p (tap ) filhos, filhinhos, pequeninos. (A ARC e a TB trazem "famíl ias ' 
e "filhinhos'1, respectivamente, em Gn 47.12.) 

O significado básico é de "seres humanos de até 20 anos de idade, com ênfase nas 
idades mais novas" (cf. Nm 14.29-31). Uma raiz semelhante, 'ô/é/, enfatiza a criança bem 
nova. Outro sinônimo, bên, oferece a conotação bem mais ampla de "pessoas", que pode 
ser limitada a "filhos". Sempre se emprega tap no singular, no sentido genérico. A raiz 
verbal de onde deriva o substantivo é, segundo alguns, tpp (BDB) e, segundo outros, tnp 
(KB), com o que o verbo tápap, "saltitar", seria um verbo denominativo. 

Este substantivo é, em geral, usado para indicar os seres humanos não-adultos (e.g.. 
Js 8.35), embora, às vezes, limite-se àqueles bãnim de Israel que ainda não conhecera 
o bem nem o mal (Dt 1.39; cf. 2 Cr 20.13; 31.18) ou a pessoas do sexo feminino que não 
tiveram relações sexuais (Nm 31.17, 18). Com freqüência usa-se o termo em contextos 
militares, onde os "pequeninos" (IBB) devem ser protegidos ou levados como despojo de 
guerra — determinação específica da Lei (Dt 20.14). "Pequeninos" (IBB) são mortos quando 
uma nação é exterminada (Jz 21.10). Quando o juízo divino cair sobre Israel, todos os 
ímpios, até mesmo as "criancinhas" (ffiB), experimentarão a ira do Senhor (Ez 9.6). 

R.H.A. 

822 C2íp (tãpash) ser grosseiro. 

823 "HE (tãrad) perseguir, correr atrás de, ser incessante. 

824 mCD (trh). Aceita como raiz de: 

824a (tãri) fresco. 

CTE? (tcrôm) Veja o n? 826. 

825 *Tn? (tãrah) labutar, estar sobrecarregado. Ocorre somente no hifil, em Jó 
37.11, 'ap-beri yatriah 'ãb, literalmente "também sobrecarrega a(s) nuven(s) de 
umidade". 

Termo Derivado 

825a rnn (tõrah) fardo. 

n a ( f r i ) Veja o n? 824a. 

826 (terem), ÜTKD (frôm) ainda não, antes disso. Advérbio de tempo. Não 
encontrado em línguas cognatas. 
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827 C]~in ( tãrap) 

S27 r ~ T {tãrap) rasgar, despedaçar. (A ARA traduz o hifil do verbo, em Pv 30.8, 
como "dar", e a PIB, como "sustentar".) 

Termos Derivados 

827a ( tãrãp ) recém-colhido, somente em Gênesis 8.11. 
827b ^""P (terep) presa, comida, folha. 
827c "uISpTD (tfrépâ) animal despedaçado (por feras). 

O sentido básico desta raiz é o de "apanhar uma criatura por meio de rapinagem, 
dilacerar a carne e consumi-la". Uma raiz semelhante, gâzal {q.v.), enfatiza a idéia de 
"arrancar e tomar posse"; pãraq ressalta o "repartir", como em "rasgar em pedaços"; qãra' 
é semelhante a pãraq e é basicamente usado para designar o "rasgar roupas". 

Embora a raiz seja empregada para transmitir o sentido básico, o verbo é 
predominantemente usado para ilustrar a natureza predatória de pessoas que conquistam 
e destroem outras. As tribos de Benjamim e Gade são comparadas, respectivamente, a um 
lobo devorador (Gn 49.27) e a uma leoa (Dt 33.20); os reis de Israel e de Judá são vistos 
como leõezinhos que destroem seu povo (Ez 19.3, 6), ao passo que a Assíria e Edom são 
descritos como leões ferozes em suas conquistas (Na 2.12[131; Am 1.11). Os falsos profetas 
de Israel são apresentados como leões que devoram os israelitas, tirando-lhes os bens 
como pagamento por profecias que consumiam suas vidas. Os príncipes de Israel eram 
lobos devoradores que caíam sobre as pessoas, derramando sangue em troca de ganhos 
desonestos (Ez 22.25, 27). O juízo divino é comparado a uma besta que dilacera sua presa 
(SI 50.22), embora, no final, Deus vá curar as feridas que seu povo sofrer no juízo (Os 6.1). 
No reino de Iavé, Israel será um instrumento de juízo tal como um leão em rapinagem 
(Mq 5.817]). 

t ' rõpâ, Um animal dilacerado (por feras), carne dilacerada. (A ARA traduz "presa" 
em Na 2.12[13].) frêpâ é usado predominantemente nas estipulações da aliança mosaica: 
1) Quando alguém estivesse guardando o animal doméstico de outrem e o animal fosse 
morto por uma besta-fera, não se fazia restituição ao dono, pois a morte do animal tinha 
sido acidental (Êx 22.13[12]). 2) A lei proibia comer a carne de um animal dilacerado por 
feras (Êx 22.31(30]); esta lei aplicava-se especialmente aos sacerdotes, quando estes 
ministravam, pois o sacerdote que profanasse as coisas sagradas haveria de morrer (Lv 
22.8). Ezequiel praticou esse princípio (Ez 4.14), e esta lei será válida também para os 
sacerdotes do milênio (Ez 44.31). 3) A ingestão da gordura de um animal dilacerado era 
proibida, embora essa gordura pudesse ser usada para outros fins (Lv 7.24). 4) Se alguém 
comesse carne dilacerada, havia estipulações para purificação de tal pessoa (Lv 17.15; cf. 
Lv 22.8). 5) Cada uma das proibições sobre comer carne de um animal dilacerado 
encontra-se num contexto de proibição de ingerir sangue, pois os animais dilacerados não 
são devidamente sangrados e, portanto, encontram-se também debaixo desse interdito. 

R.H.A. 
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828 2K* (yãab) tutelar,, desejar. Ocorre somente em Salmos 119.131. 

829 (ydíi) convir, ser apropriado. Ocorre somente em Jeremias 10.7. 

830 (yaal) I, ser tolo ou louco, tornar-se tolo, agir com tolice, ser tolamente 
perverso. 

O sentido básico dessa raiz é "exibir um comportamento moral que demonstre falta 
de compreensão dos justos caminhos de Deus". O sentido é semelhante ao de nãbal. 

O termo implica tanto uma ignorância dos caminhos de Deus quanto uma 
insensibilidade e oposição ao procedimento justo e conhecido que Deus espera de seu povo 
para o próprio bem deste. 

Quando o Senhor lida com nações estrangeiras, a ênfase da raiz recai sobre a falta 
de entendimento dos propósitos e dos caminhos de Deus. Os príncipes do Egito desviaram 
o seu povo do caminho por não compreender os propósitos do Senhor para o Egito (Is 
19.13). Termos paralelos existentes no contexto indicam que esses líderes foram 
"enganados" (nishsh"ú) e eram "néscios" ('éwilim; 19.11), moralmente reprováveis. De 
igual forma, o Senhor condenou os adivinhos babilônios por suas palavras e gabolices 
estarem desprovidas dos justos caminhos de Deus (Jr 50.36). 

Quando empregada para descrever os israelitas, geralmente essa raiz se refere à 
ausência de um comportamento moral à altura de sua compreensão da justa revelação de 
Deus. Miriã agiu deliberadamente contra a verdade revelada de Deus quando, por ciúme, 
questionou a humildade e a liderança de Moisés (Nm 12.11). Jeremias declara que o povo 
de Jerusalém, por ser fraco (dallim), agiu incorretamente não procurando cumprir a 
verdade ou justiça de Deus; antes, jurou falsamente, não quis arrepender-se e rejeitou 
obstinadamente a correção e a instrução (Jr 5.4). 

R.H.A. 

831 bW (yã'al) II, consentir, ser do agrado, estar decidido, lançar-se a (fazer 
algo), começar ou iniciar. 
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832 - t r (y"õr) 

O significado básico desse verbo é "tomar, por vontade própria, a decisão de dar 
a determinada atividade". A LXX normalmente emprega archomai para traduzir esse 
hebraico. 

Essa decisão volitiva de começar a agir mostra com clareza a função que a mente 
pessoa exerce ao iniciar algo. Esse aspecto causativo do verbo é ressaltado pelo fato de 
ele ocorre apenas no grau hifil. O verbo concentra-se no elemento volitivo, não em fa: 
emocionais ou motivacionais. Acentua o ato voluntário da vontade do indivíduo 
envolver-se em dado empreendimento e não o que pode tê-lo levado a essa decisão. 

Esse conceito básico expressa-se de três maneiras no AT. Em primeiro 1 
emprega-se o verbo num contexto de cortesia ou modéstia, como quando Abraão d 
que "atreveu-se a falar" (Gn 18.27, 31). A pessoa está decidida a agir, mas enuncia 
decisão com cortesia. As pessoas empregam esse verbo com essa conotação para 
convites (Jz 19.6) e para estimular (cf. 2 Rs 5.23; 6.3; Jó 6.28). 

Em segundo lugar, a idéia essencial encontrada nesta raiz pode assumir a fo 
"disposição". O indivíduo "consente em fazer algo" (cf Êx 2.21; Js 7.7; Jz 17.11). 
levado à humildade em razão do grande alcance da aliança davídica, pede modest 
a Deus que "consinta em [esteja disposto al abençoar" os descendentes do próprio 
(BJ, 2 Sm 7.29). Samuel lembra o povo de que o Senhor não abandonará Israel, 
"aprouve ao SENHOR" tornar Israel o seu povo (1 Sm 12.22). Nos dois incidentes, o 
tomou a iniciativa de escolher Israel como seu povo e os descendentes de Davi como 
linhagem messiânica. Por isso Deus há de abençoá-los. 

Finalmente, o sentido central desse verbo assume a nuança de "determinação" 
"resolução". Tanto cananeus quanto amorreus tomaram a resoluta decisão de 
residência na terra de Canaã (cf Js 17.12; Jz 1.27, 35). De forma análoga, Efraim e 
decidido a começar a andar nos caminhos do homem, que contrastavam com 
estipulações da aliança mosaica (Os 5.11). Devido a essa vontade obstinada de Efraim, 
Senhor o julgou. 

Teologicamente, esse verbo oferece um forte apoio ao conceito do livre-arbítrio 
homem, pois o homem pode tomar decisões de iniciar qualquer ação em particular (d< 
do controle humano), mas Deus eonsidera-o responsável por essa decisão de sua vontade-j 

R H J M 

832 (y"õr) Nilo, canais do Nilo, rio, curso d'águci, canaL 

O significado básico é "um rio ou curso d'água que claramente forma um canal ao 
longo da terra, geralmente referindo-se ao Nilo e/ou a seus canais". A palavra é, 
provavelmente, um empréstimo lingüístico do egípcio 'io'r, 'iotr. Sinônimos são: nãhãr, 
termo genérico para um "rio" maior (freqüentemente o Eufrates); nahal, que indica um 
"uádi seco"; 'ãptqq, que descreve o "leito de rio" e peleg, que às vezes sugere um "canal 
artificial". 

Emprega-se esse substantivo de cinco maneiras básicas. Primeiro, refere-se ao rioj 
Nilo. Em contextos de julgamento, a seca do Nilo descreve a destruição da fonte de vida 
do Egito (Is 23.3); a predominância do Nilo sobre a terra do Egito é comparada à 
abrangência do julgamento do Egito (Is 19.6-8; Ez 29.3-10) e de outras nações (Is 23.10)ç 
a alteração do nível do Nilo é comparada à ascensão e queda de nações (Jr 46.7-8; Am 
8.8). Segundo, os canais do Nilo são descritos mediante o plural desta palavra, com. 



835 blT iyãbal) 

freqüência descrevendo a imensidão do Egito (Is 7.18). Terceiro, este substantivo às vezes 
traduz a idéia geral de "rio" (Is 33.21). Quarto, Daniel usa o termo com referência ao rio 
Tigre (ou Hidequel, ARC; cf Dn 10.4 e Dn 12.5-7). Quinto, Jó utiliza este substantivo para 
descrever a capacidade humana de abrir canais na rocha (Jó 28.10; cf peleg). 

Bibliografia: TDOT, v. 6, pp. 596-601. 
R.H.A. 

833 (yaash) desesperar. Ocorre somente nos graus nifal e piei. 

(y'twn) Veja o n? 188a. 

834 {yabab, gritar de forma estridente. Ocorre somente no grau piei, em 
Juizes 5.28. 

b í T (yebül) Veja o n? 835c. 

' C i r [yrbusi) Veja o n? 216a. 

835 b r (yábal) trazer, levar, guiar, conduzir. 

Termos Derivados 

835a b r iyãbãl) curso d'água (para irrigação). Ocorre somente em Isaías 
30.25, 44.4, no construto plural, yiblê (-mãyim). 

835b bZV (yubal) ribeiro, somente em Jeremias 17.8. 
835c t^U* (ybül) produto (da terra). 

835d (bul) produto (da terra), resultado, fruto, somente em Jó 40.20; Isaías 
44.19. 

835e t^nf (yôbêl), b r (yõbèl) trombeta. 
835f b r (yabbal) supurante, com corrimento, somente na fórmula feminina 

singular yabbelet, como substantivo em Levítico 22.22. 
835g b2 Cubai) curso d'água, rio, somente em Daniel 8.2, 3, 6. 
835h tbnn (tébêl) mundo. 

O significado básico desta raiz é "fazer um objeto ser transportado de um lugar para 
outro". O verbo ocorre apenas nos graus causativos. O ugarítico é semelhante. O acadiano 
wabãlu, "trazer", também possui uma variante, tabãlu, com o mesmo sentido. 

A raiz transmite duas nuanças essenciais. Primeiro, usa-se o sentido básico de 
"trazer" quando o objeto do verbo é inanimado. O objeto é normalmente: 1) um presente 
(s/iay) oferecido como sinal de respeito a Yahweh, como resposta à sua presença (SI 76.11 
(121), especialmente em épocas de juízo (Is 18.7) e em seu templo (SI 68.29 (301); ou 2) um 
presente dado a outros. A deportação de Israel para a Assíria é vista como um presente 
para a Assíria (Os 10.6), e Israel levou óleo para o Egito para comprar o apoio do Egito 
(Os 12.1 (21). Emprega-se o verbo com essa nuança e na forma passiva para descrever a 
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835 ^ZT (yãbal) 

expansão de Tiro (Is 23.7). 
Segundo, quando o objeto são pessoas, o sentido da raiz é normalmente de "gui 

Esse verbo apresenta Yahweh guiando de três maneiras. Primeiro, ele guiará Israel 
volta a Canaã quando da restauração futura de Israel. Então, no reino milenar, Yahweh 
guiará Israel por caminhos em que eles não tropeçarão (Jr 31.9). Segundo, todos os que 
buscam a Yahweh serão guiados por ele até as bênçãos davídicas (Is 55.12). Terceiro. 
Yahweh conduzirá Israel ao juízo (SI 60.9 (11); 108.10 [11], et al.). Também é significativo 
que o próprio Messias deve ser conduzido como um cordeiro para o matadouro em favor 
dos pecados do povo (Is 53.7). 

ycbül. Produto da (terra), aumento, fruto. (A ARA traduz como "riquezas" em Jó 
20.28.) yebül refere-se basicamente àquilo que cresce diretamente da terra. O sinônimo 
peri indica o "fruto" tanto de árvores quanto de outras plantas (cf Ez 37.24). tebuá 
enfatiza o "ganho" ou a "renda" obtidos com o produto. y'bíd está basicamente associado 
às bênçãos e maldições de Yahweh. Na aliança mosaica, a terra é abençoada ou 
amaldiçoada em função da obediência ou desobediência de Israel à aliança (Lv 26.4, 20; 
Dt 11.17; 32.22), embora, no final, ela vá receber as bênçãos da terra no milênio (Ez 
34.27; Zc 8.12). O juízo freqüentemente se manifesta através da destruição da produção 
agrícola de uma nação por Yahweh ou por uma outra nação (Jz 6.4; SI 78.46; Ag 1.10). 
Figuradamente, até mesmo aquilo que uma casa produz pode se perder no dia do juízo (Jó 
20.28). 

yôbêl. Trombeta, chifre de carneiro, jubileu. Este substantivo muito provavelmente 
deriva da raiz yãbal (BDB), embora alguns creiam que o mais aceitável é a raiz ser ybl. 
"jogar", ou o fenício ybl, "carneiro". A julgar pelo uso, parece que é possível duas raízes 
estarem representadas na forma do substantivo no singular. O chifre usado para convocar 
as assembléias e anunciar a presença de alguém em Êxodo 19.13 e Josué 6 muito 
provavelmente deriva do fenício ybl, "carneiro", visto que a trombeta provavelmente era 
feita do chifre de carneiro. Este termo distingue-se de shõpãr, que é a palavra genérica 
e mais comum para designar qualquer tipo de trombeta ou chifre. Alguns acham que o 
yôbél de Josué 6 se refere à mesma "trombeta"1 usada no início do ano de jubileu. Por 
outro lado, esse substantivo em I^evítico e Números jamais é traduzido, mas transliterado 
pela palavra "jubileu". O contexto dessas passagens é o "ano de jubileu", quando o campo 
fica sem ser cultivado, todos os bens (especialmente a terra, o produto dela e os escravos) 
retornam aos proprietários originais, e o alimento para o povo é providenciado pela bênção 
de Yahweh sobre a terra no ano anterior. Portanto, parece que "jubileu" deriva de yãbal, 
"trazer, fazer produzir". O produto da terra é "produzido" a fim de sustentar o povo 
durante o ano de jubileu, quando a terra não será cultivada, e os bens e propriedades são 
"trazidos" ou "devolvidos" a seus donos originais. O "ano de jubileu" começa com o toque 
do shõpãr no Dia da Expiação a cada cinqüenta anos. E um ano que é santo (separado) 
para Yahweh (Lv 25.10-15). 

búl. Produto da terra, alimento. (A ARA traduz a palavra, em Is 44.19, como "pedaço".) 
búl é usado apenas duas vezes no AT. Em Isaías 44.19 usa-se o vocábulo para designar 
um ídolo feito de madeira (que é produto da árvore). Em Jó 40.20 esse termo refere-se ao J 
produto comestível das árvores. 
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836 Ü2" iyábam) 

tèbêl. Mundo. Emprega-se este substantivo em trôs situações básicas. Primeiro, usa-se 
para representar a massa global chamada terra, incluindo-se aí a atmosfera ou os céus 
(cf. SI 89.12; 2 Sm 22.16; et al.). Muitas vezes têbêl está em paralelo ou aposição com 
'erets (1 Sm 2.8; Is 26.9; 34.1; et al.), quando 'erets encontra-se usada em seu sentido mais 
amplo de "o mundo". O "mundo" foi criado por Deus, não por deuses falsos (Jr 10.12; SI 
93.1), e pertence exclusivamente a ele (SI 24.1). A eternidade de Deus é ilustrada por sua 
existência antes da criação do "mundo" (SI 90.2), e sua sabedoria (talvez uma 
personificação de Cristo) estava presente antes da criação do mundo (Pv 8.26, 31). A 
própria criação dá testemunho em todo o "mundo" acerca da glória de Deus (SI 19.4 [5]), 
o que deve redundar no louvor de Yahweh (SI 98.2). Yahweh julgará este "mundo", 
esvaziando-o (Is 24.4), embora no milênio Deus vá fazer Israel florescer e encher o mundo 
inteiro com seu fruto (Is 27.6). 

Segundo, tébél às vezes limita-se a "países" ou o "mundo habitado". Esse sentido 
está mais intimamente ligado ao sentido da raiz. Refere-se ao mundo onde a terra é 
cultivada. Isso se observa na mensagem de juízo contra o rei da Babilônia (e não contra 
Satanás) por abalar violentamente o "mundo (habitável)" (Is 13.11; 14.17). O texto bíblico 
diz que os relâmpagos iluminam o "mundo" — sem dúvida uma referência a uma área 
geográfica limitada (SI 77.18 [19]; 97.4). 

Terceiro, tébél pode também referir-se aos habitantes que vivem sobre toda a terra. 
Isso se vê no paralelismo de tébél com l"umim (SI 9.8 [9]) e com 'ammim (SI 96.13; 98.9). 
O contexto dessas referências é o juízo de Yahweh sobre os moradores do mundo um 
juízo que é tanto executado com retidão quanto instrutivo da retidão de Yahweh (Is 26.9; 
34.1). 

Em várias passagens claramente se observa o sentido de têbêl como a terra na sua 
totalidade junto com seus moradores. Tudo pertence a Yahweh como sua criação (SI 
50.12). Yahweh controla sozinho este mundo (Jó 34.13; Na 1.5), e seu poder está sobre 
toda a terra, que sempre reage diante de sua presença (Jó 37.12; SI 97.4). 

Bibliografia: TDNT, v. 7, pp. 75-85. 

R.H.A. 

836 Z T (yãbam) cumprir o dever de cunhado. 

Substantivo de Origem 

836a tCI" iyãbãm) irmão do marido, cunhado. 836b (ybêmâ) esposa do irmão, cunhada. 

O sentido básico deste verbo denominativo é o de "assumir a responsabilidade de 
casar-se com a cunhada viúva a fim de suscitar um herdeiro homem para o irmão 
falecido". A raiz verbal é provavelmente um verbo denominativo no piei derivado do 
substantivo yãbãm ("irmão do marido" BDB), mas que desenvolveu um sentido específico 
a partir da função que o irmão do falecido marido desempenhava conforme a lei do 
casamento de levirato. A raiz ugarítica significa "gerar", "criar", e o substantivo derivado 
ybmt possivelmente significa "progenitora", usado como um epíteto para a deusa Anate 
(cf. DAHOOD, Bíblica 46:313; UT 19: n? 1 065). 

A raiz verbal é usada apenas em dois contextos do AT: Gênesis 38 e Deuteronômio 
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836 CJT (yãbam) 

25. Em Gênesis 38.8 Judá emprega o verbo para incentivar seu filho Onã a casar-se com 
Tamar, cunhada de Onã, e ir a ela e suscitar "descendência" (lit., "semente") para seu 
irmão Er. O contexto indica claramente que Onã devia ter relações sexuais com Tamar 
a fim de gerar um descendente de sexo masculino que desse continuidade ao nome de Er. 

Esse princípio, ilustrado em Gênesis 38, é conhecido como a "lei do casamento de 
levirato". Essa lei, delineada em Deuteronômio 25.5-10, tinha como propósito dar um 
herdeiro de sexo masculino a um homem que tivesse morrido sem filho varão, de modo 
que o "nome" do falecido não desaparecesse (isto é, que ele "tivesse edificada a sua casa") 
em Israel e mantivesse sua propriedade em seu nome. A lei só se aplicava quando um 
homem falecesse sem um descendente do sexo masculino. O primogênito da união entre 
a viúva e o cunhado levava o nome do pai "legítimo" do filho (o primeiro marido da mãe), 
muito embora ele tivesse sido concebido numa situação em que o tio representava o pai. 
A importância de manter o nome na família se vê ressaltada no fato de que a lei proibia 
a viúva de se casar fora da família do marido. É claro que o costume mantinha a 
propriedade das terras dentro do clã. 

O ato de assumir a responsabilidade de cumprir esse dever para com o falecido irmão 
é a essência do significado de yãbam. Caso o cunhado se recusasse a esse dever de 
suscitar um herdeiro varão para seu falecido irmão, então, perante os anciãos, a cunhada 
viúva publicamente desonraria o irmão de seu marido, tirando-lhe a sandália e cuspindo-
lhe no rosto. Daquele momento em diante, ele seria conhecido em todo Israel como "a casa 
do descalço". 

yãbãm. Irmão do marido, cunhado. Este substantivo masculino é usado apenas na 
passagem de Deuteronômio 25 e refere-se ao "cunhado" que deve cumprir a obrigação 
acima descrita para com seu falecido irmão. Um dos exemplos mais conhecidos acerca da 
execução da lei do casamento de levirato encontra-se no livro de Rute, onde Boaz cumpre 
esse dever para com seu falecido parente ao se casar com Rute e suscitar herdeiros para 
aquele que morrera. Entretanto, outro princípio bíblico distinto é também elemento 
fundamental no enredo do livro de Rute — o da redenção de parentes, mediante a qual 
Boaz redimiu a terra que Noemi tinha de vender devido à pobreza, yãbãm refere-se ao 
cumprimento da obrigação descrita na lei dn casamento de levirato, enquanto ee UGQ 
gõ'êl para descrever a função de "redenção" da propriedade. 

No livro de Rute o parente mais chegado estava desejoso de adquirir a propriedade 
que Noemi tinha de vender devido à pobreza, mas, quando ele descobriu que também 
devia cumprir a obrigação do casamento de levirato e casar-se com Rute, recusou-se a 
cumprir ambos os deveres. Foi a essa altura, que Boaz assumiu essas responsabilidades. 

y ebêmâ. Esposa do irmão, cunhada. UT 19: n" 1 065 traduz o vocábulo como "cunhada 
viúva" e também propõe "progenitora (de heróis)". Vocalizações variantes são y'bãmà e 
ybãmeh. ycbémâ é usado em Deuteronômio 25 para designar a "cunhada" viúva. No livro 
de Rute, emprega-se a palavra fora do contexto do casamento de levirato para 
simplesmente se referir à "cunhada" de Rute (Rt 1.15). 

Bibliografia: SPEISER, E. A., "Of shoes and shekels", in Oriental and Biblical 
studies, Univ. of Pennsylvania, 1967, pp. 151-56. 

R.H.A. 
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837 «ET (yãbésh) 

837 (yãbésh) ser ou ficar seco, estar totalmente seco, secar, ressecar. 

Termos Derivados 

837a (yãòesA) ressecado, seco. 
837b (yabbãshá) f e r ra seca. 
837c (yabbeshet) terra seca, somente em Salmos 95.5; Êxodo 4.9. 

O sentido básico desta raiz é o de "ser ou ficar seco, sem a umidade de líqüidos 
necessários ou normais". O sinônimo hãrab quase eqüivale a yãbêsh, embora se 
empregue hãrab um maior número de vezes para indicar massas d'água que vão secando, 
ao passo que yãbésh é usado com maior freqüência para indicar a secura da vegetação. 

Embora a raiz verbal seja usada para transmitir os conceitos de plantas que secam 
por falta de umidade interna e de terra que fica estorricada por falta de chuva, o AT 
emprega a raiz fundamentalmente para comunicar quatro verdades teológicas básicas. 
Primeiro, usa-se este verbo para descrever dois milagres importantes do AT: a condição 
seca da superfície da terra, provocada por Deus após o dilúvio (Gn 8.7, 14), e a condição 
seca do chão onde caminharam os filhos de Israel quando atravessaram o mar de Juncos 
(no êxodo do E^ito) e o rio Jordão (na conquista de Canaã; Js 2.10; SI 74.15). A segunda 
verdade teológica tem íntima relação com a primeira. Esta raiz é usada para apresentar 
certos atributos de Deus. Observa-se a imutabilidade divina quando ele faz secar o rio 
Jordão da mesma maneira como, anteriormente, fizera secar o mar de Juncos (Js 4.23). 
A soberania de Deus é enfatizada em sua capacidade de fazer plantas e terras secarem 
por ordem sua (Is 40.24; Ez 17.24; et al.). A onipotência de Deus claramente se vê nos 
milagres mencionados acima (cf. Jó 12.15). 

A terceira verdade comunicada por este verbo é o juízo. O juízo literal de Yahweh, 
em que, ao reter a chuva e ao secar toda a água e toda a produção agrícola de uma 
determinada terra, ele a torna estéril, é comum em todo o AT. Esse tipo de juízo é 
derramado sobre Moabe (Is 1S.fi), Egito (Is 19.5-7; Zc 10.11), Babilônia (Jr 50.38; 51.36) 
e, acima de tudo, Israel e Judá (Jr 12.4; Is 42.15; J1 1.20; et al.). A dispersão de Israel até 
o fim dos tempos é simbolizada nos "ossos secos" (Ez 37.11). Indivíduos que se opõem a 
Deus são, às vezes, condenados com o mirrar de um membro (1 Rs 13.4; Zc 11.17), e 
aqueles que se esquecem de Deus perecerão como uma planta ressequida (Jó 8.12; 15.30; 
18.16). 

Por fim, a fragilidade do homem e da vida é comparada à erva que seca (Is 40.7-8). 
A brevidade da duração normal da vida humana é assemelhada à erva que cresce de 
manhã, mas seca e morre à tarde (SI 90.6). Isto, por sua vez, contrasta-se com o caráter 
duradouro da Palavra de Deus (Is 40.7-8). Num dos salmos messiânicos, o aspecto 
passageiro da vitalidade e força do homem é assemelhado à secura de um caco de barro 
(SI 22.15 (161), ao passo que a aflição (SI 102.4, 11 (5, 12]) e morte do homem (Jó 14.11) 
são comparadas uma vez mais com a erva que seca. Um espírito quebrantado pode 
produzir até mesmo doenças psicossomáticas ("faz secar os ossos", Pv 17.22). 

yãbésh. Ressecado, seco. Embora possuindo forma idêntica à da raiz verbal, esta 
palavra é, provavelmente, uma forma participial que se cristalizou como um adjetivo — 
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838 3Tt (yãgab) 

todas as três formas são iguais em muitos dos verbos estativos. 
yãbèsh é basicamente empregado no sentido figurado. Os juízos do Senhor são 

comparados com o queimar de material seco (Ez 20.47 [21.31; Na 1.10). Outros conceitos 
transmitidos pela idéia de algo "seco" são o assédio (Jó 13.25), o Israel cativo (Ez 37.2, 4), 
a soberania de Yahweh (Ez 17.24), o desejo de comer (Nm 11.6), e a esterilidade de um 
eunuco (Is 56.3). 

yabbãshâ . Terra seca, chão seco. O sinônimo hãrãbâ tem sentido equivalente, ao 
passo que tsiyyâ enfatiza a "seca". 

yabbãshâ ressalta a "terra seca", em contraste com as massas de água (cf. Jn 2.11). 
Dois eventos teológicos fundamentais são parcialmente descritos por esse suhstantivo: a 
separação entre a "terra seca" e as águas, quando da criação (Gn 1.9-10), e a travessia do 
mar de Juncos e do rio Jordão, respectivamente no êxodo e na conquista (Êx 14.16-29; Ne 
9.11). 

R.H.A. 

nÇÕ: (yabbeshet) Veja o n? 837c. 

838 3T (yãgab) lavrar (a terra), ser lavrador. 

Termo Derivado 

838a 3T (yãgêb) campo. 

839 n r (yágâ) 1, sofrer, lamentar, afligir. 

Termos Derivados 

839a t ] Í r (yãgôn) lamento, tristeza, aflição. 

839b t n * n (túgâ) lamento, tristeza, pesar. 

O sentido básico é o de uma aflição mental resultante de sofrimento, yãgâ enfatiza 
a tristeza mental decorrente do sofrimento. kã'ab acentua a dor. 'ãná ressalta a 
humilhação. 

Em Lamentações a raiz descreve o lamento de Jerusalém resultante do juízo divino 
em 586 a.C. As grandes iniqüidades de Jerusalém provocaram esse julgamento, que Deus 
não queria trazer. Israel também sofrerá nos juízos dos finais dos tempos (Sf 3.18). No fim 
essa "tristeza" será tirada e posta sobre os atormentadores de Israel por causa da 
fidelidade de Deus e de sua compassiva restauração de Israel (Lm 3.32-33; Is 51.11, 23; 
cf yãgôn em Is 35.10). 

yãgôn. Lamento, tristeza, sofrimento, aflição. Usa-se esta palavra para descrever 
tanto a tristeza individual experimentada em momentos de dificuldade ( e . g D a v i quando 
perseguido por inimigos, SI 31.10 (101) quanto o lamento nacional (Ez 23.33). O 
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842 JIT (yâgêa') 

julgamento em que Deus faz uso do "sofrimento" demonstra o seu poder (SI 107.39), 
embora Deus tenha "tristeza" por causa da rebelião de Israel (Jr 8.18). 

tügâ. Lamento, tristeza, pesar. Este substantivo ressalta o aspecto emocional da 
tristeza. Tal tristeza alcança os pais de um filho insensato (Pv 10.1) e o coração do 
perverso (Pv 14.13). Só a Palavra de Deus traz alívio dessa condição mental (SI 119.28). 

R.H.A. 

840 n r (yãgâ) II, afastar. Ocorre somente no hifil, em 2 Samuel 20.13. 

p: (yágôn). Veja o n? 839a. 
Tir (yãgôr). Veja o n? 843a. 
y;r (yãgia% Veja o n? 842d. 

841 ]T (ygn). Aceita como raiz de: 

841a tn? (gat) lagar, tonei de vinho. 
841b trTFtf (gittít). Significado desconhecido. Provavelmente um instrumento 

musical. 

gat. lagar, tonei de vinho. Provavelmente derivado de ygn (BDB). O sentido básico é 
o de "tina para pisar e espremer o suco das uvas" (sinônimo de pura), yeqeb descreve o 
recipiente que recebe o suco do gat. 

A lei proibia o uso de lagares no sábado (cf Ne 13.15). O juízo divino é comparado 
com o pisar as uvas (cf Lm 1.15; Is 63.2). 

A palavra é pelo menos tão velha quanto as cartas de Amarna, nas quais aparece em 
topônimos na forma Gi(n)t-. 

R.H.A. 

gittit. Gitite. (A ARA traz "lagares" como tradução deste substantivo; a IBB translitera 
para "Gitite", com letra inicial maiúscula.) Este é um termo musical de sentido incerto, 
talvez relacionado com a cidade filistéia de Gate, e ocorre no cabeçalho de três salmos (8; 
SI; 84). Em cada oportunidade ele vem precedido pela preposição 'ai, "sobre", "de acordo 
com" ou mesmo "no estilo de". Uma vez que gat também é usado para designar "lagar", 
alguns acham que gittít refere-se à comemoração da colheita da uva por ocasião da Festa 
dos Tabernáculos. Todos os três salmos são hinos bem alegres de louvor. Outros 
intérpretes pensam que "gitite" seja uma melodia ou um instrumento bem conhecido em 
Gate. Davi passou alguns meses como vassalo do rei de Gate e, durante esse tempo, 
poderia ter se familiarizado com tal instrumento. Quanto a outros termos do gênero, veja 
verbete 1506. 

H.W. 

-42 D? (yãgêae) afadigar-se, labutar, ficar (estar) exausto. 
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842 iyãgêa') 

Termos Derivados 

842a (yãgã0 ganho (produto do trabalho), somente em Jó 20.18. 

842b VT iyãgêa0 exausto, enfadonho. 

842c ni?r (ygi'â) esgotante. 
842d IF2* iyãgia') exausto, somente em Jó 3.17, como um construto plural, na 

frase y'gVê kôah, lit., "exauridos de força", isto é, esgotados pelo trabalho. 
842e (y^faO labuta, produto (do trabalho). 

O significado básico é o de "trabalhar até ficar cansado e exausto". Os dois sinônimos, 
yã'êp e lã'â (q.v.), tendem a ressaltar a nuança de "exaustão". O adjetivo yãgê(a)' tem 
forma idêntica e pode ser traduzido como "exausto, enfadonho, trabalhoso". 

Usa-se a raiz para transmitir duas idéias básicas: 1) uma ênfase no esforço do 
trabalho árduo; e 2) a exaustão resultante desse trabalho. Deus quis que a labuta 
resultasse nos benefícios do produto final do trabalho. Isso é especialmente válido no 
cultivo da terra (Js 24.13). Entretanto, sempre que Israel "se cansou" (lit., "labutou"; Is 
57.10) da idolatria e "se enfadou" dos caminhos de Deus (Ml 2.17), colheu o fruto de seu 
trabalho: o juízo divino. Este juízo freqüentemente assumiu a forma de seca, fome e 
devastação, de modo que Israel foi incapaz de colher o fruto da terra. Isto, por sua vez, 
levou Israel a se queixar de que "tem trabalhado" apenas cm vão na terra (Is 49.4). No 
entanto, o Senhor promete que no milênio Israel já não trabalhará em vão, mas colherá 
os frutos da terra — o produto de seu trabalho (Is 62.8; 65.23). Um tipo parecido de juízo 
cai sobre a Babilônia por causa da feitiçaria em que se "fatigou~ (Is 47.12, 15). Para a 
Babilônia, porém, não há livramento (Jr 51.58; Hc 2.13). 

As Escrituras advertem contra labutar em busca de riqueza, pois a labuta de um tolo 
só o fatiga (Pv 23.4; Ec 10.15). 

Por ficar "exausto" dos caminhos do Senhor devido à prática da idolatria, Israel 
também ficará "exausto" com os juízos de Deus (Lm 5.5). Os indivíduos ficam física e 
emocionalmente extenuados, mas o Senhor jamais "se fatiga" em suas obras e caminhos 
(Is 40.28-31; SI 6.8 [7]). O Senhor só "se cansa" com as iniqüidades dos homens (cf. Is 
43.24). 

ycgia'. Trabalho árduo, labuta, produto (do trabalho), ganho. (A ARA traduz por 
"riqueza" em Isaías 45.14.) 

Este substantivo denota o trabalho de seres que resulta num produto. É basicamente 
empregado para descrever o fruto do esforço no cultivo do campo e no pastoreio de 
animais. E bênção de Deus poder comer o produto do próprio trabalho (SI 128.2), mas, 
caso Israel se desviasse dos caminhos de Deus e o "fruto do seu trabalho" (IBB; ARA, 
"suor"; Is 55.2; Os 12.8 (9]) fosse iniqüidade, Deus prometia julgar o povo com a fome (Dt 
28.33, cf. Jr 3.24; Ag 1.11). Neste sentido o substantivo enfatiza a destruição do produto 
final do "trabalho", ao passo que o verbo destaca a ação de "labutar" que produzia o 
resultado final. O Egito foi julgado de modo parecido (SI 78.46) através das pragas. 
Neemias adverte acerca de uma ação disciplinadora semelhante (Ne 5.13), enquanto as 
imprecações de Davi contra seus inimigos consistem em juízos análogos (SI 109.11). 

R.H.A. 
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844 T iyãd) 

843 (yãgõr) recear, temer, aterrar. 

Termo Derivado 

843a T . r (yãgôr) receoso, somente em Jeremias 22.25; 39.17. 

O sentido básico é o de "ter grande receio (medo) de algo" (sentido semelhante ao de 
pãhad, q.v.). yãre (q.v.) tem nuanças de "reverência". Este verbo é, provavelmente, uma 
forma variante de gür, "recear" (q.v.). 

Basicamente a raiz designa o "medo" que alguém, que desobedeceu ou pensa que 
desobedeceu aos caminhos de Deus, tem da disciplina divina (Dt 28.60; Jó 9.28; SI 
119.39). Moisés "temeu" quando fizeram o bezerro de ouro (Dt 9.19). 

R.H.A. 

844 T iyãd) mão, braço, força, monumento, eixo (de roda), encaixe, lado, parte, 
tempo. 

O sentido básico deste substantivo é o da "parte final do braço e que é usada para 
realizar funções determinadas pela vontade da pessoa". 

Usa-se esta palavra literalmente para designar a mão humana, a qual realiza 
atividades normais de trabalho (Gn 5.29), quer boas quer más (Gn 4.11). A lex talionis ou 
lei de talião (a lei do "olho por olho") determina a destruição de partes do corpo como 
castigo por partes do corpo destruídas a outrem (cf. HARRIS, R. L., Man — God's eternal 
creation, Moody, 1971, pp. 117-8). 

De importância teológica são as múltiplas maneiras como se usa a palavra "mão" em 
expressões idiomáticas. Tais expressões surgem da versatilidade da mão. A frase "nas 
mãos de" (ou "às mãos de") sugere autoridade, envolvendo responsabilidade por (e também 
cuidado de e domínio sobre) alguém ou algo. A pessoa pode estar sob a custódia dessa 
autoridade. Nas cartas de Amarna, a glosa cananéia ba-di-ú significa "nas mãos dele". A 
humanidade deve ter o restante da criação sob suas "mãos" (Gn 9.2). A autoridade de 
Sara sobre Ilagar (Gn 16.6, 9), a de José sobre a casa de Potifar (Gn 39.3-8), a de Moisés 
e Arão sobre Israel (Nm 33.1) e a de Davi sobre a Síria (1 Cr 18.3) são expressas com essa 
frase. Yahweh deve ter autoridade sobre nossas vidas. Colocamos nossos corações e 
espíritos sob os cuidados, soberania e juízo dele (SI 31.5, 15; [6, 16]; 2 Sm 24.14). 
Ademais, essa expressão idiomática designa a "vitória sobre alguém" quando esse alguém 
é "entregue nas mãos de" outrem. Muitas vezes Yahweh prometeu a Israel que entre-
garia os inimigos em suas "mãos" (Gn 49.8; Js 6.2) e que livrá-lo-ia "da mão dos inimigos" 
(Êx 3.8). Cidades de refúgio proporcionavam "acolhimento" para aquele que, ino-
centemente, tivesse matado a outrem, livrando-o "da mão" do vingador de sangue (Nm 
35.15). 

A mâo simbolizava "poder" ou "força" (ARA, "braço"; Dt 8.17). Deuteronômio 32.36 
descreve a perda de poder por Israel ao dizer, literalmente, que "as suas mãos se foram" 
cf. BJ, "sua mão vai fraquejando"). A mão de Moisés foi contundentemente usada para 

demonstrar poder nas pragas contra o Egito (Êx 10.12-25). O uso mais notável dessa 
metáfora fala da transmissão do poder de Deus. 1 Crônicas 29.12 declara que nas mãos 
de Yahweh estão o poder e a força (cf. SI 89.13 [14]). Sua mão não está "encolhida" (ou 
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844 T (yãd) 

"fraca", Is 59.1; cf BLH), mas é poderosa. Viu-se uma demonstração significativa de seu 
poder quando livrou Israel do Egito (Êx 13.3-16; Nm 33.3). Todo o mundo testemunhou 
o poder de Yahweh manifestado através desse evento (Js 4.24). Sua mão criou o mundo 
(SI 8.6; 95.5) e opera a verdade e a justiça (SI 111.7). Ele, com a mão, sustenta e dirige 
os justos (SI 37.24; 139.10). Continuamente ele ergue a mão em nosso favor (SI 10.12 
Uma idéia decorrente é a de "capacidade" para realizar uma tarefa. A expressão "estar 
ao alcance das mãos de" denota a habilidade de fazer ou obter algo (ARA, "as posses 
permitirem", Lv 14.21-32). 

Estar de "posse" de algo é uma função comum da mão. Por isso, "nas mãos de 
(alguém)" tem, com freqüência, esta conotação. Os ismaelitas tinham José em sua posse 
(IBB, "mão", Gn 39.1). Yahweh declarou que tiraria o reino davídico do filho de Davi (1 lis 
11.12, 31-35). 

Indica-se "submissão" através da expressão "colocar-se debaixo da mão de" (IBB, "se 
submeteram", 1 Cr 29.24). Yahweh exortou Israel a não se revoltar, mas a "submeter-se" 
a ele. 

"Estender a mão" transmite duas idéias. Expressa o "ataque" a um objeto (Js 8.19. 
26); segundo, descreve o anelo que o salmista sente pelo Senhor (SI 143.6). 

"Lançar as mãos a" fazer algo expressa "trabalho" e a atividade em que a pessoa está 
envolvida (Dt 2.7; 30.9), "em toda obra da tua mão", b'kol ma'ãsêh yãdekãl. "Fortalecer 
as mãos de alguém" é ajudar essa pessoa (cf a ajuda prestada por Jônatas a Davi, lit., 
"fortaleceu a sua mão em Deus", 1 Sm 23.16). 

A rebeldia obstinada é indicada pela expressão "mão altiva" (ARA, "atrevidamente", 
Nm 15.30). De outro lado, a mesma expressão designa o ato poderoso com que Deus livra 
Israel do Egito (Êx 14.8). "Agitar a mão" simbolizava a advertência divina acerca do juízo 
e a destruição dele decorrente (PIB; ARA, "agitar o punho", Is 10.32; 19.16). O desprezo 
também é igualmente visualizado mediante esse símbolo (Sf 2.15). 

"Pôr as mãos sobre" possui quatro conotações básicas. Primeiro, essa expressão era 
empregada para descrever o ato de matar (Gn 37.22, 27). Segundo, designava um gesto 
feito na cerimônia ritual da bênção (cf. Gn 48.17). Terceiro, o comissionamento para uma 
função ou tarefa específica era normalmente seguido da imposição de mãos (cf. o 
acontecimento em que Moisés dá posse a Josué como líder e também At 13 1-3). Quarto, 
o importante conceito teológico de substituição foi continuamente apresentado através da 
imposição de mãos sobre um animal sacrificial. No Dia da Expiação, o sumo sacerdote 
transferia os pecados da nação para o bode ("substituição") mediante a imposição de mãos 
sobre o animal. As pessoas indicavam que seus pecados tinham sido transferidos para o 
animal e haviam sido por este carregados através desta expressão (Êx 29.10-19; Lv 1.4). 
Derradeiramente, esta figura de linguagem cumpriu-se quando Cristo carregou nossos 
pecados na cruz (Cl 2.14). 

A "mão erguida" tinha várias nuanças. Primeiro, simbolizava a oração quando 
alguém erguia as mãos na direção do santuário (SI 28.2). Segundo, a mão erguida 
periodicamente acompanhava uma benção pública (Lv 9.22). Terceiro, era comum alguém 
erguer as mãos ao fazer um juramento. Quando Abrão jurou que não tomaria despojos de 
guerra, na presença do rei de Sodoma ele ergueu as mãos para o Senhor (Gn 14.22). 
Outro meio de expressar um voto era colocar a mão debaixo da coxa da outra pessoa, como 
o fez o servo de Abrão ao jurar que seria fiel à incumbência dada por seu senhor (Gn 24.2, 
9). Os votos mais significativos nas Escrituras são aqueles feitos antropomorficamente por 
Deus. Dentre os juramentos registrados nas Escrituras que se fazem acompanhar desse 
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gesto, o mais lembrado é o da aliança incondicional e eterna em que Deus promete fazer 
de Abrão uma nação, Israel (Gn 12.1-3; cf. Èx 6.8; Nm 14.30, lit., "ergui a mão"; ARA, 
"jurei"; cf. BJ). Deus também jurou vingar o sangue de seus servos (Dt 32.40). 

O ato de consagração era indicado pela expressão "encher as mãos" (ARA, "consagrar", 
Êx 29.9-35; 16.32). Alguns sugerem que o sentido de encher significa que as mãos 
estavam cheias e não tinham tempo para qualquer outra atividade, embora outros achem 
que "enchiam-se" as mãos com uma porção do sacrifício, uma vez que esta frase era 
predominantemente usada no comissionamento de sacerdotes. A purificação ritual era 
simbolizada pelo "lavar as mãos" (Lv 15.11), o que tornava a pessoa ritualmente justa (2 
Sm 22.21). Essa ação simbólica também denotava "absolvição de culpa" (Dt 21.6-7; cf Mt 
27.24). 

Dar algo a alguém era "abrir-lhe a mão" (Dt 15.8, 11), enquanto "fechar as mãos" 
significava reter (Dt 15.7). Deus abre a mão para satisfazer o desejo de cada ser vivente 
(SI 145.16). 

Aquele que "afrouxa a mão" (ARA, "retira...") é alguém que abandona outrem (Js 
10.6); o indolente "enterra a mão num prato" (ARA, "mete...", Pv 19.24). O calado põe "a 
mão na (à) boca" (Pv 30.32). 

É interessante que se emprega "mão" para indicar uma "determinação" (Ed 3.10) ou 
um "monumento" (cf as esteias rituais em Hazor), usado talvez para estabelecer uma 
aliança ou como uma comemoração religiosa (1 Sm 15.12; Is 56.5). A lei foi simbo-
licamente colocada na mão dos israelitas para lembra los do seu caráter central para a 
vida (Dt 6.8). Expressava-se a instrumentalidade de quem transmitia mandamentos e a 
palavra de Deus com "pelas mãos de". 

Talvez o dar as mãos levou ao uso de yãd para denotar os "eixos" que mantinham 
em seu lugar as rodas do mar de fundição (1 Rs 7.32-33) e os "encaixes" que fixavam as 
tábuas do tabernáculo ou do templo (Êx 26.17-19; 1 Rs 7.35-36). A mão solta ao lado do 
corpo muito provavelmente levou ao uso de yãd com o sentido de "lado, beira, margem 
ou fronteira" (Êx 2.5 ; Nm 2.17, ARA, "lugar"; 34.3). O gesto de estender as mãos denotava 
bastante espaço (ARA, "espaçosa"; lit., "larga de mãos", Gn 34.21), ao mesmo tempo em que 
"mão" também significava "porção" ou "parte" (Gn 43.34; 47.24). Uma raiz diferente, ydd, 
"amar", talvez ofereça a base para a tradução de yãd como "pônis" no contexto de Isaías 
57.8, 10 (ARA, "nudez" no v. 8 e "o que buscas" no v. 10; cf UT 19: n? 1 072). 

Bibliografia: TDOT, v. 9, pp. 426-9. — TI1AT, v. 1, pp. 667-73. 
R.H.A. 

845 TT (yãdad) I, lançar sortes. 

846 "11" (ydd). II. Aceita como raiz de: 

846a i"7""T (yãdtd) amado, amáveL 
846b t n i T T (yrdidôt) cântico de amor. 
846c nrTT: (y'didüt) ente amado. 

yãdid. Amado, amáveL O sentido básico deste substantivo é o de "alguém 
profundamente amado" por Deus ou por outra pessoa. O substantivo deriva do verbo 

593 



847 r r r (yãdã) 

"amar" (ydd\ BDB, KB). 
Usa-se este substantivo basicamente para descrever a nação de Israel (ou Judá> 

indivíduos como aqueles que são profundamente amados pelo Senhor. Esse amor di * 
traz proteção (cf. Benjamim; Dt 33.12) e prosperidade (SI 127.2) sobre as pessoas am 
Esse amor demonstra a razão da contínua fidelidade de Deus para com seu povo IsraeLj 
mesmo quando eles desobedeciam e eram infiéis (Jr 11.15). E com base nesse amor de 
Deus por Israel que ele suplica ao Senhor para que ouça e o livre do juízo (SI 60.5 [Tfc 
108.6 [71). Isaías descreve o Senhor, o viticultor do infiel Israel, como seu amado (Is 5.1)J 
demonstrando seu grande amor pelo Senhor. O salmista se regozija com os tabernãculos 
dizendo que são "amáveis", ou seja, o local onde ele se deleita em adorar o Senhor SI 
84.1). 

ycdidôt. Cântico de amor. O sentido básico deste substantivo é o de "amor" ou "entes 
amados". A forma é gramaticalmente equivalente ao feminino plural de yãdíd, sendo 
entendido dessa forma por BDB, mas relacionado separadamente por KB. 

Este substantivo é empregado apenas uma vez no AT, sendo usado para descrever 
uma canção de amor, ou uma canção sobre entes amados, que muito provavelmente 
cantavam, no casamento, para o noivo ou o casal como uma música nupcial (SI 45. 
cabeçalho (11). A forma plural provavelmente indica o amplo uso desse salmo como hino 
nupcial. 

R.H.A. 

847 n"T (yãdâ) confessar, louvar, dar graças, agradecer. No qal e no piei o verbo 
significa "jogar, lançar". 

Termos Derivados 

847a n í r n (huyy'dôt) cânticos de louvor, somente em Neemias 12.8. 
847b trrTín (tôdâ) confissão, louvor. 
847c f ] TnT <Ydâtun), jTHT (yedután) Jedutum. 

O sentido básico desta raiz é o de "reconhecer ou confessar o pecado, o caráter e as 
obras de Deus ou o caráter do homem". A diferença básica entre este verbo e seu 
sinônimo, hãlal, é que este último tende a destacar a "aclamação", a "exaltação" ou a 
"gloriíicação" de um objeto, ao passo que yãdâ enfatiza o "reconhecimento" e a 
"declaração" de um fato, seja ele bom, seja mau. A LXX normalmente traduz yãdâ por 
exomologeõ. 

Emprega cc a raiz verbal de trÔ3 maneiras básicas. Primeiro, a raiz era usada paia 
indicar o reconhecimento ou a confissão de pecados, seja individual seja nacionalmente. 
A idéia básica claramente se vê na confissão pessoal de Davi, em Salmos 32.5, onde o 
paralelismo poético demonstra que a confissão era tornar o pecado conhecido diante de 

£ 

Deus e não escondê-lo. E importante assinalar que a confissão de pecados há de ser feita 
a Deus. A síntese da confissão nacional encontra-se na cerimônia do Dia da Expiação, 
quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode, mediante o que 
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simbolicamente transferia 03 pecados da nação para o bode enquanto confessava cm voz 
alta todos os pecados da nação de Israel (Lv 16.21). Emprega-se normalmente a forma 
hitpael quando esse verbo é usado para indicar a confissão de pecados da nação. Esse 
grau também era empregado quando as grandes confissões dos pecados de Israel foram 
feitas por Daniel (Dn 9.4, 20), Esdras (Ed 10.1), Xeemias (Ne 1.6) e pelo povo de Israel 
(Ne 9.2-3), durante e após o cativeiro babilônico. Confissões nacionais de pecado eram 
normalmente públicas. Deus deseja muito que reconheçamos nossos pecados perante ele 
(1cf. 1 Jo 1.9) a fim de mantermos um relacionamento correto com ele. 

Segundo, usava-se este verbo predominantemente para expressar a proclamação ou 
a afirmação (confissão) pública dos atributos e obras de Deus. Este conceito encontra-se 
110 âmago da idéia de louvor. Louvur é uuia confissão ou alíxiuaçãu de quem Deus é e do 
que faz. Este termo é, com bastante freqüência, traduzido por "agradecer", mas, de acordo 
com Westermann, essa não é uma tradução realmente adequada: 

No Antigo Testamento... não existe verbo algum que signifique apenas "agradecer". Hõdãh, 
que geralmente é traduzido por "agradecer", não é usado uma única vez no Antigo Testamento 
como expressão de gratidão entre homens. Desse modo, de início fica claro que não se pode 
equiparar este hõdãh com o nosso "agradecer", o qual pode ser dirigido igualmente a Deus e 
aos homens. Naquelas passagens do AT onde muito claramente se vè entre os homens aquilo 
que chamamos de "agradecer", o verbo usado é bêrêk, que não tem o sentido básico de 
"louvar", mas que significa "abençoar". 

Em vista desses fatos, está claro que o AT não possui o nosso conceito autônomo de 
agradecimento. A expressão de gratidão a Deus está incluída no louvor, é um modo de louvor. 
(WESTERMANN, Claus, The praise of God in the Psalms. Richmond: John Knox Press, 1965. pp. 
26-27.) 

A melhor tradução do termo é "confissão", pois a pessoa confessa ou declara os atributos 
e obras de Deus, conforme se vê corriqueiramente no saltério (cf. SI 89.5 (6); SI 105; SI 
106; SI 145) e em outras passagens (cf. 1 Cr 29.13). Por essa razão, yãdâ é uma das 
palavras-chave para "louvar". É continuamente encontrada na poesia hebraica em 
paralelo com termos de louvor, tais como hãlal, "louvar", zãmar, "louvar com 
instrumentos musicais", ríim, "exaltar", zõkar, "lembrar", kábad, i4glorificar~, nãgad, 
"anunciar". A ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os 
atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz 
regularmente à ação de graças. [Westermann chamou a atenção para uma questão 
importante. No entanto, é possível questionar que sua formulação seja necessária em 
todos os detalhes. Se às vezes a gratidão está incluída no louvor, então pode-se muito bem 
equiparar aqueles inúmeros casos em que se usa_yrâfá para louvar a Deus por algum feito 
ou coisa com o nosso conceito de dar graças, especialmente se um dos sentidos básicos da 
raiz é "reconhecer", conforme sugerido em BDB. R.L.H.l 

O louvor normalmente tem Yahweh, ou o seu Nome, como objeto (SI 97.12; 99.3; 
136.1-3, 26). Somente os vivos, não os mortos, louvavam a Deus (Is 38.18-19; SI 6.5 [61; 
30.9 [101; 88.10 [111). Entre os que conclamavam ao louvor incluíam-se indivíduos justos 
(SI 140.13 [141), o povo de Israel (SI 106.47), as nações (SI 45.17 [181), todos os reis da 
terra (SI 138.4), os céus (SI 89.5 [6]) e a ira dos homens (SI 76.10 [11]). Todos estes 
confessaram o grande caráter de Deus e suas obras admiráveis. O louvor a Yahweh era 
público, encontrado entre as nações (2 Sm 22.50) e na grande assembléia do povo de 
Israel (SI 35.18). Quando um indivíduo ou um povo vinha louvar Yahweh, davam louvores 
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oralmente, quer por palavra quer por cântico (SI 109.30; 28.7), freqüentemente 
acompanhados por instrumentos musicais (2 Cr 5.13; SI 33.2; 43.4). Louvor assim era 
normalmente dado no tabernáculo (ou templo; SI 100.4; 122.4) sob a direção daqueles 
levitas nomeados por Davi para se dedicarem exclusivamente ao ministério da celebração 
pelo louvor e confissão da pessoa de Yahweh (1 Cr 16.4). Esse era um aspecto importante 
da adoração, o qual devia ser levado a efeito a cada manhã e a cada tarde no tabernáculo 
(1 Cr 23.30). Esse louvor era para ser dado de todo o coração (SI 86.12; 111.1), tendo a 
pessoa um coração íntegro (SI 119.7), de acordo com os justos caminhos de Yahweh (SI 
7.17 1181). Tal louvor devia ser contínuo — para sempre (SI 30.12 [131). 

Terceiro, usava-se yãdâ também para indicar o louvor de um ser humano por outro 
ser humano, a confissão de alguma verdade sobre alguém (SI 49.18 [191). O nome "Judá". 
que significa "louvor", provém desta raiz, pois os irmãos de Judá iriam louvá-lo (ou 
confessá-lo; Gn 29.35). 

tôdâ. Confissão, louvor, sacrifício de louvor, agradecimento, ação de graças. 
oferta de gratidão. Sendo derivado de yãdâ, este substantivo cognato basicamente 
significa "confissão", quer de pecados quer do caráter e obras de Deus. Usava-se o termo 
com um sentido todo especial dentro do contexto do sistema sacrificial de Israel. Era 
possível oferecer um "sacrifício de gratidão" (ou "sacrifício de louvores", ARA) em que o 
ofertante faria declarações de louvor a Deus e/ou confissão de pecado a Deus, enquanto 
oferecia seu sacrifício. Quando a confissão feita junto com o sacrifício dizia respeito a 
pecado, a oferta era classificada como "oferta pacífica" e era assim oferecida a fim de que 
o indivíduo fosse aceito perante Deus (cf Lv 7.12-15; 22.29). Tal oferta e confissão 
glorificavam a Deus, revelando sua retidão em contraste com o pecado da pessoa (S; 
50.23), e era um meio pelo qual a pessoa endireitava seu caminho. 

Quando o sacrifício se fazia acompanhar de louvor (confissão) de Deus, era 
especialmente um tempo de júbilo (SI 95.2; Jr 17.26; 33.11). Deus era engrandecido com 
tal louvor (SI 69.30 1311). O salmo 100 é um salmo típico de louvor para esse tipo de 
ocasião, conforme se vê tanto em seu cabeçalho quanto em seu conteúdo. Parece que 
cantar era um meio usual de confessar a grandeza de Deus (SI 147.4). Também parece 
que, em determinadas situações, muitos faziam votos de que viriam ao tabernáculo (ou 
templo) e ofereceriam um sacrifício de louvor e confissão quando Deus os livrasse das 
circunstâncias que experimentavam (SI 56.12 [131; 116.17; cf. Jonas em Jn 2.10 e 
Manassés em 2 Cr 33.16). 

Existem casos em que a confissão se fazia sem sacrifício. Os que voltaram do exílio 
na Babilônia deram louvor; Israel louvou a Deus pela reconstrução dos muros de 
Jerusalém (Ne 12.31-40); Acã confessou seus pecados a Yahweh diante de Josué (Js 7.19-
21). 

ycdútun. Jedutum. Nome de um dos três líderes das corporações musicais do 
tabernáculo (e do templo) sob o rei Davi (1 Cr 9.16; 25 1-7; 2 Cr 5.12; 29.14; 35.15). Essas 
corporações perpétuas receberam a incumbência de celebrar, confessar e louvar Yahweh 
com cânticos e instrumentos musicais. O instrumento principal da corporação de Jedutum 
era a harpa, embora talvez também se usassem trombetas, liras e címbalos (1 Cr 16.42; 
2 Cr 5.12). No cabeçalho dos salmos 39, 62 e 77, a referência a "Jedutum" é muito 
provavelmente uma referência a ele e a seu grupo, na condição de músicos que deviam 
apresentar o salmo instrumental e/ou vocalmente. É, por isso, interessante que o nome 
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"Jedutum" derive muito provavelmente de yãdâ, um dos principais termos para designar 
louvor (cf. BDB, p. 392-3). 

R.H.A. 

]Tn-r (ydütün). Veja o n? 847c. 

848 ITT (yãda') conhecery saber. 

Termos Derivados 

848a i n (í/eaO conhecimento, opinião. 
848h (deâ) conhecimento. 
848c tni/l (da'at) conhecimento. 
848d (yidd"õnt) espírito familiar, mágico, agoureiro, adivinhos. 
848e ÍITjiQ (môda')y JHD (mõda1) parente. 
848f tn inc (mòda'at) pessoa aparentada, parentesco, somente em Rute 3.2. 
848g 7^70 (maddãO conhecimento. 
848h « r n o (maddüa% JHG (madduat) por quê? 

Esta raiz, que ocorre 994 vezes, é usada em todos os graus e expressa uma variedade 
de aspectos de conhecimento adquirido pelos sentidos. Seus sinônimos mais próximos são 
6i/i, "discernir", e nãkar, "reconhcer". A raiz é encontrada em acadiano, ugarítico e nos 
textos de Qumran. 

Usa-se yãda' para designar o conhecimento que Deus tem do homem (Gn 18.19; Dt 
34.10) e de seus caminhos (Is 48.8; SI 1.6; 37.18), conhecimento este que principia antes 
mesmo do nascimento (Jr 1.5). Deus também conhece as aves (SI 50.11). 

Usa-se também yãda' para designar o conhecimento que o homem e igualmente os 
animais possuem (Is 1.3). 

O particípio ocorre em frases que descrevem a destreza no caçar (Gn 25.27), no 
aprender (Is 29.11-13), no lamentar (Am 5.16), no viajar pelos oceanos (2 Cr 8.18) e no 
tocar um instrumento (1 Sm 16.16). 

Em certos contextos significa "distinguir". "Conhecer o bem e o mal" (Gn 3.5. 22) é 
o resultado de desobedecer a Deus. Fazer distinção entre um e outro é algo necessário 
para o rei (2 Sm 19.36). As crianças são incapazes de distinguir entre a mão esquerda e 
a direita (Jn 4.11) e entre o bem e o mal (Dt 1.39; Is 7.15). O contexto desta última 
passagem e a afirmação semelhante de Isaías 8.4 talvez indiquem que a referência é à 
incapacidade da criança de distinguir entre o que é benéfico e o que é prejudicial. Embora 
costumeiramente adquirido pela experiência, o conhecimento também é a percepção 
contemplativa que os sábios possuem (Pv 1.4; 2.6; 5.2; Ec 1.18). 

yãda' é usado para expressar familiaridade com uma pessoa em frases como 
"Conheceis a Labão?" (Gn 29.5; Êx 1.8; 2 Sm 3.25). O particípio pual designa pessoas 
aparentadas (2 Rs 10 11. etc.) e conhecidos (Jó 19.14; Rt 2.1, etc.), yãda' também é usado 
para os relacionamentos mais íntimos. Deus conhece Moisés pelo nome e face a face (Êx 
33.17; Dt 34.10). Ele conhece o sentar e o levantar do salmista (SI 139.2). 

Para designar a relação sexual por parte tanto do homem quanto da mulher, também 
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se usayãda' no conhecido eufemismo "conheceu Adão a Eva, sua mulher" (IBB, Gn 4.1; 
iy.8; Nm 31.17, 35; Jz 11.39; 21.11; 1 Rs 1.4; 1 Sm 1.19). Usa-se para descrever 
perversões sexuais como sodomia (Gn 19.5; Jz 19.22) e estupro (Jz 19.25). 

Além do conhecimento de assuntos seculares, yãda' também é empregado para 
indicar o relacionamento de alguém com a divindade, seja com outros deuses (Dt 13.3, 7, 
14) ou com Javé (1 Sm 2.12; 3.7). O pagão não conhece a Deus (Jr 10.25), nem tampouco 
Israel, de acordo com os profetas (Jr 4.22). As pragas do Egito foram enviadas para que 
os egípcios soubessem que Javé é Deus (Êx 10.2, etc.). Ele destruirá (Ez 6.7) e restaurará 
Israel, de sorte que saberão que ele é Deus (Is 60.16). O profeta Ezequiel, em particular, 
utiliza em suas ameaças a frase "para que saibais" (Ez 6.7, 10, 13, 14; 7.4, 9, 27, etc.). 

dè 'â . Conhecimento. Este substantivo feminino é traduzido por gnõsis na LXX e por 
scientia na Vulgata. O Senhor é um Deus de todo conhecimento (Jó 36.4; 1 Sm 2.3). Os 
ímpios questionam o conhecimento que Deus tem (SI 73.11). Deus é o objeto do 
conhecimento humano, e Isaías antevê uma terra repleta do conhecimento do Senhor (Is 
11.9). O profeta prega o conhecimento (Is 28.9), e o governante ideal governa com tal 
conhecimento (Jr 3.15). Este substantivo talvez seja apenas uma outra forma de dáat 
(veja abaixo). O substantivo masculino dêa' é bem parecido. 

da'at. Conhecimento, astúcia. Este substantivo feminino deriva da raiz yãda', 
"conhecer". A raiz expressa o conhecimento adquirido de diversas maneiras pelos sentidos. 
O substantivo ocorre 93 vezes no AT, a maioria das vezes na literatura de sabedoria, com 
41 casos em Provérbios, dez em Jó e nove em Eclesiastes. E usado 42 vezes nos textos de 
Qumran e em ugarítico e acadiano. 

dalat é um termo genérico que indica conhecimento, especialmente aquele de 
natureza pessoal e experimental (Pv 24.5). Também é usado para indicar o conhecimento 
técnico ou uma habilidade específica, tal como o que foi necessário para a construção do 
tabernáculo e do templo (Êx 31.3; 35.31; 1 Rs 7.14). Também se usa daeat para indicar o 
discernimento (SI 119.66). Tanto aquilo que é feito sem intenção (Dt 4.42; 19.4; Js 20.3, 
5; beli da'at) quanto opiniões equivocadas são "sem conhecimento" (lõ' da'at, ARC, Pv 19.2). 

duuL é algo que também Deus possui (Jó 10.7, SI 139.G; Pv 3.20), de queni ninguém 
pode se esconder (SI 139.1-18). Ele ensina da'at ao homem (SI 94.10; 119.66; Pv 2.6). A 
palavra aparece em paralelo com sabedoria (hõkmâ) e entendimento (fbünâ), instrução 
(müsãr) e lei (tôrâ). "Sabedoria" é vocábulo usado em grupos de palavras onde também 
aparece "ciência" (rnaddãDn 1.4) e é o oposto de "estultícia" ('iwwelet, Pv 12.23; 13.16; 
14.18; 15.2). Dessa maneira, da'at é a percepção contemplativa do sábio (Pv 1.4; 2.6; 5.2; 
Ec 1.18). 

da'at também é empregado para indicar a cognição moral. Assim, a árvore no jardim 
do Éden era uma árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 2.9, 17). Ao comer do seu 
fruto, o homem veio a conhecer de uma forma comparável ao conhecimento que Deus tem 
(veja acima). Essa importante referência também pode ser interpretada como uma figura 
de linguagem conhecida como merisma para indicar a consciência objetiva de todas as 
coisas, tanto boas quanto más. Nesse sentido, a dor do pecado assumiu de fato dimensões 
divinas (Gn 3.22). Diz Cassuto: "Antes de comerem da árvore do conhecimento, o homem 
e sua esposa eram como criancinhas que nada sabem do que existe ao redor" (U. Cassuto, 
Genesis, v. 1, p. 112). 

Particularmente distintivo é o conceito profético de "conhecimento de Deus" (da'at 
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'êlõhtm), que e especialmente proeminente em Oséias (4.1, 6; 6.6; cf. Pv 2.5). O 
conhecimento de Deus deriva daqueles destacados acontecimentos históricos em que Deus 
deu provas de si mesmo e revelou-se a indivíduos escolhidos, tais como Abraão e Moisés. 
Essas revelações devem ser ensinadas a outros. "Conhecimento de Deus" aparece em 
paralelo com "temor do SENHOR" (yir'at YHWH, Is 11.2; cf. 58.2; Jr 22.16) como descrição 
da religião verdadeira. Aquele que tem uma relação correta com Deus confessa-o e 
obedece-lhe. Exercitar o juízo e a justiça e julgar a causa do pobre e do necessitado é 
conhecer a Deus (Jr 22.15-16). Por outro lado, onde não há nenhum conhecimento de 
Deus, existe o perjúrio, a mentira, o homicídio, o roubo, o adultério e a quebra de todos 
os limites (Os 4.1-2). Isso trará destruição sobre o povo (Os 4.6; cf Is 5.13). O 
conhecimento de Deus lhe é mais agradável do que sacrifícios (Os 6.6). A idéia que os 
profetas tinham da era messiânica era de um tempo em que o conhecimento de Deus 
cobriria a terra assim como a água cobre o mar (Hc 2.14; cf Is 11.9). 

y idd r <õni . Espirito familiar (TB); mágico (ARA, ARC); agoureiro (IBB); adivinhos (BJ, 
PIB). Uma vez que a raiz de yidd"õni é o verbo yãda', "conhecer", está, portanto, implícito 
no título um conhecimento esotérico que não está ao alcance da pessoa comum. 

yidd"'õni sempre ocorre em paralelo com oò (espírito adivinhador, q.v.). A palavra 
pode estar descrevendo 'ôb ou pode ser o seu equivalente masculino. 

Deus proibiu seu povo de consultar yidd"õni (Lv 19.31; 20.6, 27; Dt 18.11) e também 
outros adivinhadores. A despeito de Saul tê-los tornado ilegais, ainda assim consultou 
uma 'ôb, "espírito", conforme relatado em 1 Samuel 28. A maneira como os reis israelitas 
tratavam com esses praticantes de espiritismo era um fator significativo na caracterização 
do rei como bom ou mal (2 Rs 21.6; 23.24; 2 Cr 33.6). Isaías referiu-se a eles com profundo 
desdém (8.19; 19.3). 

mõda'. Parente. A LXX segue o kethib, traduzindo este substantivo feminino como 
gnõrismos. "pessoa conhecida", a partir de uma forma participial no piei. A Vulgata e as 
traduções em português seguem o contexto, onde Boaz é um parente consangüíneo (Rt 2.1; 
cf 2.20; 3.2, 12; 4.3). 

Em Provérbios 7.4 emprega-se mõda' figuradamente, em paralelo com "irmã", para 
descrever a sabedoria. 

mõda 'a t . Parente. A LXX traduz este substantivo feminino como gnõrismos, "pessoa 
conhecida", mas a Vulgata verte como propinquus, "parente". As versões em português 
seguem a Vulgata e o contexto (Rt 3.2; cf. 2.20; 4.3). Quanto ao costume do casamento de 
levirato. veja Gênesis 38; Deuteronômio 25.5; Mateus 22.23, e cf. yãbam. 

madda\ Conhecimento, ciência, pensamento. Este substantivo masculino é utilizado 
em contextos em que aparece a palavra hnkmA, "sabedoria". O pedido de Salomão foi por 
sabedoria e conhecimento (2 Cr 1.10-12). Os jovens hebreus ultrapassaram os demais em 
conhecimento (Dn 1.4, 17; ARA, "conhecimento"; IBB, "instrução"). A palavra encontra-se 
em paralelo com aquilo que é feito em segredo, daí "pensamento" (IBB; ARA, "leito", Ec 
10.20). Também ocorre em Eclesiástico 3.13; 13.8. 

maddüa4 . Por quê? por qual razão? iiDfí e KB sugerem que a palavra é uma contração 
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de mã yadüa', literalmente "o que sendo conhecido", isto é, "com base em que motivo". É 
traduzida de diversas maneiras pela LXX: tis, dia tí, hína tí, hína tí toüto, tí hotí, hôs ti 
Assim, esse advérbio interrogativo é empregado para indagar acerca de um motivo (cf. Gn 
26.27), como uma pergunta indireta (cf Êx 3.3) ou como um recurso de retórica, como em 
Isaías 5.4 s., "por que, quando eu esperava que ela desse uvas boas. deu apenas uvas 
azedas?" (BJ). 

Bibliografia: B A U M A N N , E . , uyada' und seine Derivate", ZAW 28:25-41, 110-41 — 
D A V I E S , T . W . , Magic, divination and demonology, reimpressão, K T A V , 1969. — D E N T A N . 

Robert C., The knowledge of God in ancient Israel, Seabury, 1968. — McKENZIE, John L 
"Knowledge of God in Hosea", JBL 74:23 ss. — P I P E R , O. A., "Knowledge", em IDB, pp. 42-
4. R I C H A R N S O N , TWR, pp. 121-2. — T L I O M A S , D. W., "Additional notes on the root.yd4 in 
Hebrew", JTS 15:54-7. — TDOT, v. 1, pp. 696-703. TH AT, v. 1, pp. 682-700. 

J.P.L. / P.R.G. 

^ITT (yidd"õni). Veja o n? 848d. 

PP (yãh). Veja o n? 484b. 

849 HÍT (yãhab) dar, vir. Aramaico y'hab, "dar". 

Termos Derivados 

849a t - ÍT (yehãb) presente, cuidado. 

849b tIL131 (habhab) presente, dádiva, oferta. 

yãhab é usado umas 33 vezes e apenas no imperativo do qal. O aramaico é usado 38 
vezes em diferentes tempos. O sinônimo mais comum é nãtan, traduzido pela IJCX por 
didõmi, "dar". Entretanto, didõmi também é usado, quase exclusivamente, para traduzir 
o aramaico yehab. A nossa palavra enfatiza a noção de apresentar ou colocar um objeto 
ou pessoa em algum local. A LXX verte o substantivo yehãb por merimna (SI 55.22 [231), 
"o que foi-te dado" (ARA, "cuidados"). 

O verbo é usado apenas no imperativo do qal e apenas das seguintes maneiras: 1) 
Como uma interjeição, "vinde!" (Gn 11.3, mais quatro vezes), traduzida na LXX pelo 
advérbio deute, a maioria das vezes usado como uma partícula exortativa (cf Is 1.18, LXX). 
2) A idéia básica expressa-se através de "dá!" É usado acompanhado do objeto direto, 
aquilo que deve ser dado, e do indireto. Em Gênesis 29.21, "dá-me minha mulher", a idéia 
é de fazer com que ela fosse apresentada a Jacó, e em Deuteronômio 1.13, "tomai-vos 
homens sábios, entendidos e experimentados", onde a idéia é de tomar, ou seja, apresentar 
homens para serem indicados para uma tarefa específica. A noção de escolher ou nomear 
estaria envolvida aqui. Um desdobramento disso é "ponde", como em 2 Samuel 11.15c 
"Ponde a Uri as na frente da maior força da peleja". 

3) O sentido mais importante do ponto de vista teológico é o mandamento para "dar" 
glória ao nome do Senhor (PIB, Dt 32.3; SI 29.1-2; 96.7-8; 1 Cr 16.28-29). É interessante 
notar que, embora essas passagens sejam praticamente as mesmas, a LXX traduz 1 
Crônicas por didõmi, "dar", e os textos de Salmos por pherõ, que basicamente significa 
"trazer, apresentar, levar", seja um fardo ou um presente. 'Tributar" (ARA, SI 29.12), com 
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o sinônimo de "atribuir", sugere "inferir causa, qualidade ou autoria". Por isso as 
passagens exigiriam que todos rcconhcçain o Senhor Yahweh como o grande rei e 
ofereçam tal reconhecimento de glória e grandeza proporcionalmente à sua majestade. Cf 
Apocalipse 21.24, que faz alusão a Isaías 60.11, onde os reis da terra trarão (pherõ) sua 
glória à nova Jerusalém. 

Nas porções aramaicas de Daniel e Esdras, o cognato possui o sentido mais geral do 
hebraico nãtan, "dar". No aramaico bíblico, no grau simples o verbo yrhab não é usado no 
imperfeito, e o verbo n€tan é empregado apenas no imperfeito. Em muitas dessas 
passagens, Deus, em sua soberania, é apresentado como aquele que dá sabedoria (Dn 
2.21, 23), vida (Dn 7.12), reinos, poder, força e esplendor (Dn 2.37-38; 5.18-19), livramento 
de perigos físicos (Dn 3.28), e como quem controla o destino das pessoas e das nações (Ed 
5.12, Dn 7.12, 25, 27). 

y chab. Presente, cuidado. Os dois substantivos derivados (veja também habhab) são, 
em KB, considerados corruptelas ou são deixados sem explicação. Em Salmos 55.22 [23] 
yrhab é traduzido como "fardo" (IBB; TB, "carga"; a RSV, que também traduz como "fardo", 
acrescenta, em nota marginal, "aquilo que ele te deu", interpretando a palavra como um 
perfeito do verbo). Instrutiva é a versão que a LXX faz nesta passagem, merimna, 
"cuidado, ansiedade, fardo", palavra usada quatro vezes para traduzir dc'dgâ, "cuidado 
ansioso". Em Eclesiástico 34.1 e 42.9 a palavra está ligada à perda do sono. A idéia seria, 
então, de que a providência divina, quer ela pressagie bem ou mal, não deveria induzir 
medo ou provocar ansiedade, mas, pelo contrário, deveria levar a pessoa a se voltar 
tranqüila e confiadamente para o Senhor, que dá uma nova perspectiva para a vida. Deus 
não garante, então, satisfazer os nossos desejos, mas é, isto sim, aquele que conhece as 
nossas necessidades melhor do que nós mesmos. 

habhab. Presente. Oséias 8.13 é variadamente traduzido; "Amam o sacrifício, por isso 
sacrificam, pois gostam de carne e a comem" (ARA); "eles oferecem os sacrifícios que 
amam, comem a carne" (BJ); "quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam 
carne, e a comem" (IBB, TB; a ARC traz "dons" em lugar de "ofertas"); "sacrifiquem à 
vontade suas vítimas fumegantes e comam-lhes as carnes!" (PIB). KB considera esta 
palavra uma corruptela e emendaria tanto aqui como em 4.18 para uma forma de 'ãhab, 
"amar". A ARA considera as duas passagens pouco claras e, por isso, acompanha KB. Mas 
a forma habhab não é uma reduplicação incomum. 

P.R.G. 

850 *""íiT iyãhad tornar-se judeu. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

850a f - T H (y^hüdi) judeu (adjetivo usado muitas vezes substantivadamente). 
850b rr i i rr iyehúdit) judia (adjetivo). 
850c tn in * iyehudá) Judá. 

yãhad ocorre só uma vez, em Ester 8.17, "muitos, dos povos da terra, se fizeram 
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judeus", onde é um participio do hitpael. Assinalamos aqui o uso, por Senaqueribe. 
ú di para referir-se à terra de Judá e de Ha-za-qi-a-ú Ya-ú-da-ai, "Ezequias, o jud 

yphüdi. judeu, um adjetivo usado 14 vezes. Seu plural, ychúdim. "judeus, home 
Judá", é usado como substantivo 71 vezes. 

y^hüdít. Judia é o adjetivo feminino usado seis vezes para referir-se à língua dos ju^_ 
(Is 36.11, 13; Ne 13.24). Nessas passagens é um adjetivo usado adverbialmente (B. 

y rhüdâ. Judá. Este nome próprio é usado para referir-se a pessoas e a um terri 
Ocorre mais de 800 vezes, sem contar os derivados. Perdeu-se o sentido original dct 
não sendo encontrado nem em ugarítico, nem em assírio. Em Gênesis 29.35 e 49 
oferece-se uma explicação com o uso de yãdâ no hifil com o sentido de "dar gi 
elogiar, louvar". No entanto, esses nomes dos filhos de Jacó devem, muitas vezes, 
considerados como um jogo de palavras e não como explicação que ofereça a definição 
derivação de determinada palavra. Na primeira vez Lia deu nome ao seu quarto fll 
Judá, dizendo: "esta vez darei graças a Yahweh" (ARA, "louvarei", Gn 29.35). Na se 
Jacó, ao abençoar o filho, faz um jogo de palavras, "Judá, teus irmãos te louvarão" ( 
49.8), e então prossegue com promessas específicas. 

Judá foi o nome do quarto filho do patriarca Jacó, nascido de Lia. É o nome 
diversos indivíduos no período pós-exílico (Ed 3.9; 10.23; Ne 11.9; 12.8, 36). No re" 
patriarcal Judá ocupa um papel secundário. 

Entretanto, Gênesis termina com uma significativa promessa, onde se antevê 
proeminência de Judá na história posterior da aliança. O episódio de Judá e Tamar Gn 
38) contrasta com o padrão de comportamento ético, de fato, aliancístico, que José teve 
(Gn 39.9), o qual reconheceu que o adultério com a esposa de Potifar seria acima de tudo 
pecado contra um Deus santo. A graça soberana de Deus estava, porém, atuando na vida 
de Judá, tanto no fato de ele se tornar um líder entre seus irmãos (Gn 43.3; 44.14; 46.28 ' 
quanto no de ser ele quem mais se destacou em arrependimento e confissão pelo pecado 
contra José (Gn 43.8 s.; 44.16-34). A bênção de Jacó prometeu liderança, vitória e reinado 
(Gn 49.8-12). antecipando a linhagem real estabelecida pela aliança com Davi e. 
derradeiramente, com o Senhor Jesus Cristo, o qual haveria de combinar en sua pessoa 
o rei suserano e o ungido (Messias). Veja a análise do versículo 10 no verbete shêbet. 

Ao longo do Pentateuco pouco destaque se dá aos descendentes de Judá, exceto por 
liderarem o grupamento de vanguarda na peregrinação pelo deserto (Nm 2.9). Claro está 
que a essa altura Judá era o nome de uma tribo que não teria maior realce até que Davi. 
filho de Jessé, fosse ungido rei sobre Judá e, posteriormente, sobre todo Israel (2 Sm 2.4: 
5.3). A contribuição religiosa significativa de Judá foi o estabelecimento de Jerusalém (no 
território de Judá) como "o lugar que o SENHOR vosso Deus escolher... para ali pôr o seu 
nome" (Dt 12.5, 11, 14, 18, 21, 26, etc.; cf 2 Sm 7.5-6, 13). 

Depois da apostasia de Salomão (1 Rs 11.1-13), Deus separou Israel (dez tribos) de 
Judá, que desde os dias de Josué incluía o território de Simeão (Js 19.9). Embora os 
profetas falassem do povo de Israel e dos filhos de Judá como sendo o povo de Deus por 
causa de um relacionamento aliancístico (cf. 'ammi, "meu povo") que tinha origem na 
época de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés (e.g., Am 2.4, 6; 3.1 s.; 9.14; Os 1.11 [2.21; 12.13), 
assim mesmo o relacionamento aliancístico prosseguiu através de Judá somente após a 
desastrosa queda de Samaria e do reino do norte. Usa-se o nome "Israel" mais 
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especificamente para designar o povo com quem Deus estabeleceu aliança, denotando a 
totalidade dos eleitos, qtie estão unidos a Yahweh, mas, depois da queda de Samaria, 
Miquéias, Isaías e outros escritores usam o termo "Israel" ao falarem de Judá, que em 
essência é um nome político. Cf. Isaías 5.7; 8.18; Miquéias 2.12; 3.1, 8-9; 4.14; 5.1. Mas 
Judá, como nação, haveria de durar pouco mais de um século, antes de sua derrocada em 
586 a.C. Os profetas estiveram continuamente chamando o povo de Deus a voltar para 
o verdadeiro relacionamento aliancístico (e.g., Jr 4.4). Com o exílio babilônico, Judá não 
perde sua identidade básica, embora fosse um povo que já não estava em sua própria 
terra. Durante esse período o povo de Deus é chamado de yrhúdi, notadamente em 
Zacarias 8.23 e Daniel 3.8, 12. Uma pequena porcentagem retornou para sua pátria 
durante o período persa, embora os dois grupos tenham, em última instância, participado 
da atuação providencial de Deus. O remanescente que voltou à terra tornou-se o canal 
pelo qual veio o Messias prometido, nascido na cidade natal de Davi, Belém. O povo da 
dispersão serviu de ponte para a proclamação apostólica e a aceitação do Evangelho. Com 
respeito a isso, deve-se fazer uma menção especial a Ester 8.17, "muitos, dos povos da 
terra (em cada uma das províncias), se fizeram judeus", havendo no NT várias referências 
a prosélitos (At 2.10; 10.1 s.) e a sinagogas (At 13.14 ss.; 13.43; 14.1). 

Muitos crêem que Judá e Israel serão restaurados e tornarão a experimentar o favor 
da aliança devido à fidelidade resoluta e soberana de Yahweh. Devem-se comparar 
afirmações explícitas de Oséias (1.9, 10 [2.11; 3.5; 14.4), Amós (9.8-12), Jeremias (33.3-26) 
e Ezequiel (37.16-28) com o ensino de Paulo (Rm 9—11) e a revelação que João teve (Ap 
7.4-8). 

Bibliografia: TDOT, v. 3, pp. 359-G5. 

P.R.G. 

~ r r (yhudâ). Veja o n? 850c. 
"TYT (yehüdt). Veja o n° 850a. 
IVP-rr (y'hüdit). Veja o n? 850b. 
r r ' (yhwh). Veja o n? 484a. 

851 (yhr). Aceita como raiz de: 
851a "1 " (jü/cif) orgulhoso, altivo, arrogante. 

A LXX traduz por alazõn. Palavra usada apenas duas vezes no AT, em Provérbios 
21.24 e Habacuque 2.5. Os paralelos das duas passagens em hebraico e mais a tradução 
grega aclaram o significado. Em Provérbios as palavras em paralelo são zéd, "soberbo, 
altivo", e lêts, "zombador" (q.v.), que são em seguida descritos pela expressão "ele procede 
com insolente orgulho" (IBB; ARA, "procede com indignação e arrogância"; zãdôn). Em 
Habacuque o homem altivo e "arrogante" é aquele que, traído pelo vinho, se deixa levar 
pela inveja. Em resumo, sua confiança não está no Senhor, que controla o destino de todos 
os homens. 

Em Sabedoria 5.8 alazoneia ("que proveito nos trouxe o orgulho?", BJ) é posto em 
contraste com os caminhos do Senhor e, destarte, separa de Deus. 

O uso de alazoneia pelo NT aclara ainda mais os significados envolvidos. Em 
Romanos 1.30 e 2 Timóteo 3.2 a palavra aparece em listas de características que descre-
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vem a pessoa nâo-regenerada, a qual merece morrer por causa dessas 
pecaminosas. 1 João 2.16 declara que a "soberba da vida" não tem origem no Pai. 
ela procede do coração pecaminoso que, arrogante e desafiadoramente, toma o 
Deus soberano. De outro lado, aquele que verdadeiramente ama o Pai e exalt 
soberano, exibe sua fé e consagração ao fazer a vontade do Pai. Tiago coloca es 
numa perspectiva bem clara quando fala do homem arrogante que toma decisões 
pudesse controlar o futuro, sem levar em conta que, em última análise. Deus é 
em todos os aspectos da vida. "Em vez disso, devíeis dizer: 'Se o Senhor quiser, 
viveremos, como faremos isto ou aquilo.' Agora, entretanto, vos jactais das 
arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna" (4.15-16). H; 
citação de Ribbeck em que ele define alazõn como aquele que "se apresenta como 
mais" do que aquilo que realmente é, "dizendo que possui mais e melhores coisas 
tem ou até mesmo o que não tem", e que "promete aquilo que não terá condições de 
(em TDNT, v. 1, p. 226). 

Em suma, yãhtr reflete uma pessoa egocêntrica e arrogante. 

TH; (yãhtr). Veja o n? 851a. 
(yahàlõm). Veja o n! 502b. 

bnr iyubut). Veja o n? 835b. 
bnr (yôbêl). Veja o n? 835e. 

852 Z7 {yôm) dia, tempo, ano. 

Termo Derivado 

852a tCQV (yômãm) de dia. 

Esta palavra é o "mais importante conceito de tempo no AT, pela qual 
expressar tanto um instante quanto um período de tempo". A palavra também é comi 
em ugarítico. Ela pode denotar: 1) o período de iluminação natural (em contraste com' 
período de escuridão); 2) o período de vinte e quatro horas; 3) a idéia geral e indefinic 
de "tempo"; 4) um instante no tempo; 5) o período de um ano (caso em que a pala1* 
aparece no plural; 1 Sm 27.7; Êx 13.10, etc.). Observe-se especialmente os seguinte 
significados especiais: beyôm (freqüentemente com o sentido de "quando"; ò*" pode .-er 
substituído por min ou 'ad). hayyôm (freqüentemente denotando "hoje" ou algum dia emí 
particular), bimê, "no tempo de",ycmê, "enquanto" (Gn 8.22). O acadiano ümu, "dia", é por 
vezes combinado com ina, "em", na forma inüma, enürna, com o sentido de "quando" (e.gM 
enüma elish), exatamente como no hebraico b'yòm. Não existem sinônimos de verdade 
para esta palavra, embora ela se compare a 'êt ("tempo") e 'ôlãm ("eternidade") em-
alguns contextos (Ez 21.25 (301; Nm 13.20, etc.). Outras palavras hebraicas às vezes 
traduzidas por "dia" são: or, "luz", bôqer (palavra que geralmente designa "manhã", o 
período de iluminação natural antes do meio-dia; Jz 19.26), shahar (palavra do semítico 
do noroeste designativa de "deusa da manhã"; veja shahar, hãlal, UT 19: n? 2 399; Gn 
32.25). Finalmente, usada adverbialmente, yôm (kõl-hayyôm, Jó 1.5; Gn 6.5) tem sentido 
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paralelo ao de tãmid ("continuamente"; Nm 4.7). Antônimos de yôm são: layelâ, "noite" 
(Gn 8.22) e 'ereò, "tarde" (Gn 1.5; cf. Dn 8.14). Esta palavra, uma raiz semítica comum (UT 
19: n° 1 100), e o conceito de tempo que a cerca não oferecem uma compreensão única de 
tempo. (Jenni, THAT, v. 1, yôm, "Tag"). A raiz ocorre 2 358 vezes. 

E importante assinalar que o dia claro não era dividido regularmente por horas, mas 
de acordo com fenômenos naturais (Êx 18.13; Gn 43.16; 15.12; 18.1, etc.). A noite, porém, 
era dividida em três vigílias (talvez Lm 2.18; Jz 7.19; Êx 14.24). Ademais, aparentemente 
existe uma certa dualidade na determinação do início e do fim do dia, sendo que o fim às 
vezes é a tarde (Et 4.16; Dn 8.14) e às vezes a manhã (Dt 28.66-67; AI, v. 1, p. 180 ss.). 

A palavra "dia" é cercada de muitos temas teológicos relacionados à soberania dc 
Deus. Sendo eterno, Deus precede (Is 43.13; Dn 7.9) e transcende o tempo (SI 90.4). O 
tempo ("dias") foi criado por Deus (Gn 1) e está sob seu controle (SI 74.16). Observe-se 
especialmente o "dia" miraculoso de Josué (SOTI, p. 259 ss.). O homem é chamado a 
reconhecer essa soberania conformando sua vida às divisões do tempo estabelecidas por 
Deus (Êx 20.11; 31.17, etc.). Deus garantiu a regularidade do tempo (Gn 8.22), mas isso 
não significa que a regularidade seja uma lei à qual Deus esteja sujeito. N a verdade, um 
dia ela será suspensa por Deus (Zc 14.7). A semelhança do tempo cosmológico e terrestre, 
a duração da vida humana está escrita (SI 90.10), determinada (SI 139.16) e é controlada 
(Dt 30.20; SI 55.23 [24]; 91.16; Is 38.5) por Deus. A Bíblia apresenta repetidas indicações 
do interesse de Deus pelo tempo e por seus acontecimentos (Gn 26.33; 24.55). Além disso, 
nela se exibe uma filosofia peculiar (ao mundo antigo) e sempre presente da história. 

[Os formuladores de mito no antigo Oriente Médio não concebiam o tempo em termos 
de uma seqüência horizontal e linear de acontecimentos, que ia de um princípio histórico 
até uma consumação final de todas as coisas. Em vez disso, consideravam o tempo como 
cíclico, com a reestruturação e revitalização anuais do universo. Seus mitos da criação 
eram recitados em festas anuais de ano novo como palavras mágicas que deviam 
acompanhar um ritual de magia a fim de reconcretizar a cosmologia original, a saber, a 
passagem do caos para o cosmos. No pensamento mitopoéico o tempo não tem nenhuma 
significação nem a história tem sentido algum. 

Mas Gênesis 1 deixa perceber uma noção totalmente diferente do tempo. Aqui o 
tempo é concebido como linear, e os acontecimentos vão ocorrendo sucessivamente dentro 
dele. Ademais, do ponto de vista bíblico o comportamento do homem hoje determina sua 
condição no futuro. O tempo é a arena finita em que se demonstrará que a retidão é 
recompensada com a vida e o mal é castigado com a morte. Tal ponto de vista atribui ao 
tempo de que dispõe o homem o mais elevado valor moral, e a história serve de 
instrumento pelo qual pode-se ver o caráter de Deus. B.K.W.] 

Deve-se também prestar especial atenção à significação teológica de algumas 
nstruções e frases. Emprega-se yôm 'ãsher, "o dia quando", preponderantemente para 

introduzir acontecimentos de especial importância na história da salvação (Dt 4.32; Nm 
15.23, etc.\ veja também o uso com shã). O período "quarenta dias e quarenta noites" 

dica, com freqüência, um tempo de reforma (Gn 7.4; Êx 16.3 5; 24.18) e/ou juízo (Jn 3.4). 
vezes a palavra hayyôm tem o sentido de um período (se não instante) redentivo, 

ando Deus conclama ao arrependimento (SI 95.7), outorga salvação (SI 118.24) ou opera 
oção (SI 2.7). Quanto ao sentido da frase "dias da antigüidade" (ARA, "antigüidade"), 
ja qãdam. Uma das ocorrências mais controvertidas de yôm é o seu uso no relato da 
ação. Muitos fatores ajudam a complicar as dificuldades já existentes para a exegese 

eja E. J. Young, Studies in Genesis one, Presbyterian and Reformed, 1964, p. 43 ss.). Tal 
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853 (ywn) 

como Yuimg, este escritor acredita que os dias de Gcnceis 1 seguem um modelo ii 
cional. cronológico, de duração indeterminada, havendo-se iniciado em 1.1 e tendo 
objetivo tanto mostrar passo a passo como Deus "transformou a terra inabitável e infc 
do versículo dois no mundo bem estruturado do versículo trinta e dois" quanto api 
uma "história objetiva e fidedigna" (ibid., p. 103 ss.). Outra frase de sentido bi 
debatido é "o dia do Senhor". Ela pode ser usada escatológica e não-escatologicamen1 
um dia de juízo e/ou bênção (Is 2). Por isso, o sentido escatológico abrangido por essa 
tem como decorrência toda a escatologia profética (George A. Gay, "Day", Baker dictu 
of theology, p. 156; Jenni, op. cit., loc. cit.\ K. D. Schunck, "Der Tag Jahwehs", VT 14:í 
30). Expressões semelhantes são: bayyôm hahü, "naquele dia", que pode referir-se j 
acontecimentos ordinários e esperados (Is 21.6) ou a escatológiros; e 'nhnrtt. h.nyyt 
"o fim dos dias" (ARA, "últimos dias"), que pode-se referir a acontecimentos no futuro | 
geral (Dt 31.29) ou ao esc/iaton (R. L. Harris, "The last days in the Bible and Qui 
in Jesus of Nazareth Savior and Lord, C. F. H. Henry, ed., Eerdmans, 1966). 

yômâm. De dia. Este advérbio modifica a atividade verbal ao especificar que ela ocoi 
enquanto estava claro. Seus antônimos são layelâ, "de noite?" (Êx 13.21), e bá'ereby\ 
tarde" (Ez 12.34). Esta palavra ocorre 51 vezes. 

Bibliografia: m v r , v. 2, pp. 943-8. — THAT, v. 1, pp. 707-26. 
LJJ 

CEV (yômâm). Veja o n? 852a. 

853 ]V (ywn). I. Aceita como raiz de: 
853a }T (yáwên) lamaçal (SI 40.2 13); 69.2 (3J). 

854 (ywn). II. Aceita como raiz de: 
854a tn:r (yônâ) pomba, pombo, palavra usada 32 vezes, além do nome pessí 

ou título de salmo (56.1). 

Substantivo traduzido na LXX por peristera, a pomba do campo ou dos penhascos, qi 
em Levítico é traduzida como "pombinho". Já em épocas antigas este animal foij 
domesticado para uso como alimento e como pombo-correio. Deve-se distingui-lo de tõr, 
"rola", LXX trugõn. Entretanto, o termo yônâ pode ser usado genericamente para todas] 
essas diferentes espécies. 

O yônâ é prescrito no código levítico como um sacrifício a ser oferecido pelo pobre ei 
lugar dos mais caros touro e ovelha no holocausto (Lv 1.14) ou na oferta pelo pecado: usê] 
suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao SENHOR como oferta, pel 
culpa que cometeu, duas rolas (tôr), ou dois pombinhos (yô/id); um como oferta pelo 
pecado, e o outro como holocausto" (Lv 5.7). Além disso, nos rituais de purificação, a [ 
mulher que tivesse dado à luz devia trazer um cordeiro e um pombinho ou uma rola para 
o duplo sacrifício, mas, "se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 
então ... dois pombinhos" (Lv 12.6, 8). Cf. Lucas 2.24. onde Maria cumpre sua obrigação 
de acordo com o determinado para os pobres. Os pombos ainda assim representavam um 
bem pessoal valioso. 
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855 ]T {yãwãn) 

Os pombos eram tão familiares a uma casa israelita que seus hábitos eram uma 
cxcclcnte fonte de símiles ou metáforas. Seu arrulho era usado em símiles para indicar 
pranto ou lamento, por exemplo, as palavras de Ezequias: "[eu] gemia como a pomba" (Is 
38.14). Cf. Isaías 59.11; Naum 2.7 [8]. Em Salmos 55.6 [7] Davi diz que gostaria de ter 
"asas como de pomba", para voar, fugindo dos perigos que prevaleciam sobre ele. Cf 
Jeremias 48.28. Os vôos sem sentido, para lá e para cá, servem de símile para a vacilação 
de Efraim entre a Assíria e o Egito, isto é, "como uma pomba ingênua" (BJ, Os 7.11). 
Oséias também emprega a figura de pombas que voltam de sua migração para descrever 
a volta dos exilados da Assíria. 

P.R.G. 

855 ]V {yãwãn) Grécia, Jônia, jônios. Transliterado como Javã. Aparece 11 vezes 
no AT, além de uma vez numa passagem discutida, Ezequiel 27.19. Um empréstimo 
lingüístico. 

Nas genealogias de Gênesis 10 e 1 Crônicas, Javã é relacionado como um dos filhos 
de Jafé, ao lado de Gômer, Magogue, Tubal, Meseque e outros. Os filhos de Gômer são 
alistados, seguidos pelos filhos de Javã, que, entre outros, incluem Társis e Quitim. Os 
nomes mencionados acima são imediatamente reconhecidos como topônimos significativos 
em outras passagens das Escrituras. Além disso, Gênesis 10.5, 20, 30-31 menciona 
explicitamente que essas são genealogias de nações. Finalmente, a LXX, ao traduzir por 
íõuan, claramente identificou esse nome com Jônia, uma das repúblicas da Grécia. 

Quando Isaías fala de "Javã" entre um grupo de nações, refere-se a elas como 
distantes países marítimos que não conheceram a glória do Senhor (Is 66.19). 

inalamos de passagem que, nos profetas, a LXX traduz por Hellas ou Hellênes. 
zequiel refere-se a Javã como uma das nações que comerciava com Tiro (27.13). 

Ademais, Daniel faz várias referências à Grécia. Embora não citada especificamente nos 
capítulos 2 e 7, parece que incluía-se como um dos quatro impérios. É, entretanto, 

encionada explicitamente em 8.21: "mas o bode peludo é o rei da Grécia; o chifre grande 
tre os olhos é o primeiro rei". 

Está claro que temos aqui uma referência a Alexandre, o Grande, pois o versículo 
[seguinte refere-se a "quatro reinos [que] sc levantarão deste povo". 

Em 10.20, Daniel faz referência ao anjo da guarda da Grécia, com quem o ser 
gelical lutou quando veio ajudar Daniel. Daniel também se refere à Grécia num 

rolento e imenso confronto com o exército do império persa (11.2). Daí por diante segue-se 
série de episódios históricos identificáveis até a época do selêucida Antíoco Epifânio, 

ue aparentemente é um tipo do anticristo escatológico. 
Zacarias refere-se uma vez à Grécia, em 9.13: "suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra 

teus filhos, ó Grécia." Não está suficientemente claro se esta referência é a um 
ntecimento histórico dentro do século quinto, ou às guerras dos selêucidas no século 

ndo, ou possivelmente a um futuro evento escatológico. 
P.R.G. 

HJV (yôná). Veja o n? 854a. 
pJT (yônéq). Veja o n? 874a. 
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856 * ] r (yázan) 

np: r (yôneqet). Veja o n°. 874b. 
s p v (yósep). Veja o n? 876a. 
n~T (yôreh). Veja o n? 910a. 
"Urr* iyôtêr). Veja o n? 936d. 

856 *}r (yãzan). Ocorre somente no pual, em Jeremias 5.8, possivelmente com o sen; 
de "provido de pesos", isto é, testículos, como se derivado de azan II, mas isso é in: 
GB deriva a palavra do siríaco zún, "alimentar", daí o sentido "bem alimentado". 

857 I?r (jz'). Aceita como raiz de: 

857a VV iyeza0 suor. Este substantivo masculino ocorre somente em Eze 
44.18, "não se cingirão a ponto de lhes vir o suor". 

857b ili?? izê'â) suor. Um substantivo feminino que ocorre apenas em Gên 
3.19, "no suor do rosto comerás o teu pão". 

^ n r (yizfel). Veja o nV 582e. 

858 1IT iyãhad) ser (estar) unido. Ocorre três vezes no qal e uma no piei. 

Termos Derivados 

858a tT iT (yãhid) único, filho unigênito. 

858b t~HT iyahad) união. 

858c TTT iyahdãw) junto. 

yãhid. Único, filho unigênito, amado, solitário. Aparece 11 vezes. (A ARA tra 
como "minha vida", por causa do paralelo poético com napshi, "minha alma", em SI 22.2, 
(21); em 35.17, como "minha predileta", embora o paralelo seja o mesmo; em 68.6 l' 
como "solitário".) A LXX traduz sete vezes por agapêtos, "amado", e quatro vezes 
monogenês, "unigênito". O cognato ugarítico é yhd. 

Teologicamente, yãhid é importante pelas marcas que deixa na cristologia do NT 
Basicamente a palavra refere-se a um filho único (cf. ugar. yhd, "ou 'uma pessoa sèin 
amigos e parentes' ou 'um filho único' sujeito ao serviço militar apenas em circunstânci 
excepcionais", UT 19: n? 410). A filha de Jefté é descrita com essa palavra: "era ela filli 
única; não tinha ele outro filho nem filha" (Jz 11.34). Analise-se também as emo< 
despertadas por Amós 8.10, onde descreve-se o juízo divino como um tempo de "luto 
filho único" (cf. Jr 6.26; Zc 12.10). Entretanto, em Gênesis 22 Abraão recebe a ordem 
"toma teu filho, teu único filho (yãhid), Isaque, a quem amas (*ãhab), e vai-te ã terra de 
Monriá". Aqui a LXX usa agapêtos, "amado", em vez de monogenês, "unigênito", como em 
Juizes 11.34. monogenês talvez seja mais específico. Se for esse o caso, não poderia ser 
aplicado a Isaque, que tinha um meio-irmão, Ismael. Deve-se, porém, destacar que mesma 
monogenês pode "ser usado genericamente, sem referência à sua derivação etimológica 

608 



858 TiT (yãhad) 

no sentido de 'único', 'sem paralelo', 'incomparável'" (TDNT, v. 4, p. 738; veja especialmente 
nn. 5-6). 

Em que sentido Isaque é um yãhid = agapetos? Obviamente, um filho único é 
especialmente querido aos seus pais. E tentador ver aqui a idéia de "incomparável" e "sem 
paralelo", idéia esta antecipadora do Messias em seu relacionamento "único" com o Pai, 
que declara-o como ho huios mou ho agapetos, "meu Filho amado" (Mt 3.17; 17.5, e 
passagens paralelas). Essa expressão encontra equivalente naquela de João, ho 
monogenês huios, "o filho unigênito", isto é, "o filho único, singular" (Jo 1.14, 18; 3.16. 18; 
1 Jo 4.9). O ato supremo de Deus é prova de seu amor pelo mundo. Isso foi profeticamente 
tipificado na disposição de Abraão de sacrificar Isaque. Em Salmos 22.20 [211 e 35.17, 
yãhid = monogenês é traduzido de variadas maneiras (TB, ARC, ARA [só em 35.17], 
"minha predileta"; BJ, "meu único ser" e "meu único bem") que se referem à singularidade 
da vida. 

[E, portanto, justificada a idéia de que em João o termo monogenês não se refere ao 
fato de que o Filho proceda do Pai; como nas famílias humanas, mas à singularidade e ao 
amor do relacionamento trinitário. A doutrina da geração eterna do Filho jamais implicou 
tal derivação. Na verdade, ela foi adotada como reação à teologia ariana de que o filho 
teve um "princípio" e foi "criado". R.L.H.1 

Outro uso deyãhid é "solitário", "isolado", "a sós". A palavra é usada para referir-se 
|a pessoas, como quando Davi clama "volta-te para mim e tem compaixão, porque estou 
jsozinho e aflito" (SI 25.16). Deus manifesta seu interesse por lais pessoas em Salmos 68.5-
j6 [6-7]: "Pai dos órfãos e juiz das viúvas, ... Deus faz que o solitário more em família; tira 
os cativos para a prosperidade". Dahood, mediante a revocalização da forma verbal 
yahêd, que aparece no TM de Salmos 86.11, para yãhid, traduz assim: "Ensina-me, 
ÍYahweh, o teu caminho, para que fielmente eu ande somente na tua direção; ensina o 
meu coração a reverenciar o teu nome". (Cf SI 88.17 [18], "fecham o cerco em torno de 
gnim somente", em contraste com "circundam-me completamente") Ele então comenta: "O 

i promete fidelidade só a Yahweh visto que só ele é Deus. conforme afirmado no 
rsículo precedente" (AB, Psalms, v. 2, p. 295). Em geral, yahad descreve a comunidade 

tem ação, fazendo coisas em conjunto. Em Salmos 34.3 [4]; Is 52.9, a comunidade celebra 
junto o louvor a Deus. Especialmente para o povo de Deus, essa unanimidade é 

lissimamente ressaltada pelo uso que a LXX faz de homothumadon ("com a mesma 
oção", i.e., "com a mesma mente"). Demóstenes insta o povo a pôr de lado sentimentos 
soais, substituindo-os por homothumadon a fim de resistir a Filipe. Por esse motivo, 
sentimentos pessoais não devem ser considerados na "unidade". O NT enfatiza a 

nidade interna da igreja, como em Romanos 15.5-6, "Deus ... vos conceda o mesmo sentir 
- uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz 
orifiqueis ao Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo". Veja também Atos 1.14; 2.1, 46; 

.24; 5.12, 15.25. 

ad. União, substantivo usado como advérbio quando na função acusativa: em união, 
nto, completamente. Também o advérbio yahdãw, junto, igualmente. As duas 
avras aparecem 134 vezes ao todo. A LXX traduz basicamente por homothumadon, "de 
a só mente, unanimemente". 

P.R.G. 



859 *7rr iyãhal) 

Tjrr (yahdáw). Veja o n! 858c. 
-ITT iyãhid). Veja o n? 858a. 

^ r r (yd/íí/). Veja o n? 859a. 

859 brr iyãhal) esperar, aguardar. 

Termos Derivados 

859a b*rr iyàhil) espera, usado somente em Lamentações 3.26. 

859b n^nin (tôhelet) esperança. 

yãhal ocorre 18 vezes no piei, 15 no hifi l e três no nifal, com a idéia de "agu 
l ongamente" e "confiar, esperar com confiança". A LXX traduz 19 vezes por elpf 
epelpizõy "esperar". 

Nos três casos em que se usa.yãhal no nifal, ele possui o conceito simples de es 
por um curto período de tempo, como, por exemplo, com Noé, que "esperou ainda mais 
dias" antes de enviar a pomba (Gn 8.12). Cf. Ezequiel 19.5. Essa noção também 
expressa no piei (Jó 14.14) e no hifil (1 Sm 13.8). Contudo, yãhal é também usado p 
designar a "expectativa, esperança" que, para o fiel, está intimamente ligada a 
confiança" e resulta numa "espera paciente". O sentido de expectativa pode ser positi 
ou seja, de aguardar que o futuro seja bom. Ezequiel 13.6 é um exemplo, onde as pe 
confiam nas declarações dos falsos profetas e "esperam o cumprimento da palavra". 
Salmos 71.14, "Quanto a mim, esperarei sempre". Visto que yãhal é basicame 
traduzido por elpízõ na LXX, com a idéia de aguardar algo bom, a noção oposta (heb. 
zrwã'â, "medo" ou "pavor", em Is 28.19) é traduzida por elpis ponêra, lit., "esperança de 
mal". Este.yã/ia/, "esperança", não é um desejo pacificador pelo qual a imaginação se li 
das dificuldades nem é algo incerto (como ocorre no conceito grego); em vez disso, yã 
"esperar", é, para os justos, o terreno sólido de suas expectativas. Nessa condição yãhal 

é voltado para Deus. O salmista ordena duas vezes: "Espera, ó Israel, no Senhor! pois corn 
o Senhor há benignidade (hesed), e com ele há copiosa redenção" (SI 130.7; cf. 131.3). 

Em épocas de desespero, o salmista encoraja-se a si mesmo dizendo: "Espera em 
Deus, pois ainda n louvarei, a PIP, mpu auxílio P D P U R mp.ii" (SI 49. 5 [61; também 42 l 
[12J; 43.5). 

No entanto, não há maior testemunho de tal confiante expectativa do que quando Jó 
clama: "Ainda que ele me mate, nele esperarei; contudo os meus caminhos defenderei 
diante dele" (ARC, Jó 13.15). A ARA, entretanto, traduz assim o versículo: "Eis que me 
matará, já não tenho esperança"; nisso ela segue o kethib do TM, em vez de qere, o qual 
tem o apoio da LXX e outras versões. Neste caso a impaciência de Jó demonstra sua recusa 
em "esperar pacientemente" pelo Senhor (cf. Jó 6.11). No entanto, yãhal, "esperar", é um 
sinônimo bastante próximo de bãtah, "confiar", e qãwâ, "aguardar", como em Miquéias 
7.7: "Eu, porém, ... esperarei no Deus da minha salvação: o meu Deus me ouvirá". A 
última frase mostra claramente a confiança que o justo tem na ação futura por parte de 
Deus, uuma ocasião quando o pecado for julgado. Mas, além disso, o versículo reflete não 
apenas o fundamento da fé — o próprio Senhor —, mas a atividade salvadora de Deus. 
Em suma, aquilo que se espera não é algum profundo anseio que brota da mente humana. 
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860 * O T (yãham) 

mas se espera no próprio Deus e naquilo que ele se proponha a realizar. Isso nos faz 
lembrar da confiança do cristão como expressa em Romanos 8.28-29. Por tal razão os 
piedosos podem descansar confiantemente na palavra de Deus, como, por exemplo, "Os 
que te temem me verão e se alegrarão, porque tenho esperado na tua palavra (IBB, SI 
119.74; a RSV enfraquece o sentido ao traduzir "porque aguardo tua palavra"). Cf. também 
119.43, 81, 114, 147; 130.5. Ele também pode estar confiante acerca do amor fiel que Deus 
tem por causa da aliança, por exemplo: "Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que 
o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia (hesed)" (SI 33.18). Cf. também 
Lamentações 3.21, 24. 

A "esperança" traz alívio não apenas dos problemas presentes. No sentido 
escatológico, a "esperança" na ajuda divina e a derradeira salvação darão cabo de toda 
aflição. É preciso olhar para Isaías 51.5, onde Deus promete dar sua ajuda onipotente: 
"Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os 
povos; as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam". Cf. também Jeremias 
29.11; 31.17; Miquéias 7.7. 

tôhelet. Esperança, IEm dois versículos de Provérbios esta palavra talvez se refira a 
uma confiança numa vida futura. Em Provérbios 10.28 a jubilosa tôhelet dos justos 
contrasta com a falta de esperança ( t iqwâ ) dos ímpios. O versículo precedente trata de 
vida longa e morte repentina, de maneira que as questões acerca da eternidade estão 
sendo enfocadas. Provérbios 11.7 parece apoiar esta idéia; com a morte dos ímpio3, sua 
esperança se vai. As palavras 'ahãrit e tiqwâ (q.v.) estão abertas a interpretações 
semelhantes em Provérbios 23.18; 24.14, 20. Nessas passagens declara-se que o justo 
possui um 'ahãrit (NIV, "esperança futura"; ARA, "bom futuro"), em contraste com o ímpio, 
que não tem nada assim e cuja lâmpada se apagará. Salomão, à semelhança de Jó, 
encontrou a solução para as antinomias desta existência nos juízos de uma vida f utura. 
ML.H.]. 

Bibliografia: TDNT, v. 4, pp. 583-5; v. 6, pp. 193-202. — THAT, v. 1, pp. 727-9. 
P.R.G. 

560 * a v {yãham) estar quente; piei, conceber. 

Termo Derivado 

860a "Cij (hêmâ) calor, desprazer intenso, indignação, ira, raiva, veneno. 

O substantivo hêmâ, segundo BDB, deriva do verbo yãham, "estar quente", o qual 
usado apenas no piei e significa "estar no cio" ou "conceber". Também é totalmente 
ssível que o substantivo hêmâ derive do verbo hãmam, "estar ou ficar morno", "ficar 

íuente", pois todos os seus vários termos derivados (hõm, ham, hamrnâ) apontam para 
calor, como o do sol, ou para o fogo. O ugarítico emprega a palavra hm, "calor", mas não 
a nenhum dos dois verbos (UT 19: n° 870). Na realidade, os dois verbos podem ser 
rmas variantes; seus significados são semelhantes. Entretanto, visto que se usa hêmâ 

) AT para designar o calor dentro de uma pessoa, isto é, no coração, na mente, etc., a 
lavra poderia muito bem ter relação com a raiz yãham, que refere-se basicamente à 
ncepção. 
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861 *]!T (yhp) 

O AT possui vários sinônimos para fiemâ, cada um com uma ênfase específica l 
em qatsap uma análise deles). 

O termo hémâ é usado algumas vezes para indicar o calor físico no sentido de 
ou veneno que provoca febre (Dt 32.24, 33). Contudo, de regra usa-se o termo 
transmitir o conceito de um ardor íntimo, de natureza emocional, o qual brota e é ati 
em variados níveis. Geralmente o contexto dá uma indicação de que tradução se 
preferir, quer seja raiva, ardente desprazer, indignação, ira, cólera ou furor. Por isso. 
Salmos 37.8, o salmista diz: "Deixa a ira ('ap), abandona o furor (hémâ)". (Cf ta 
Jr 20.) 

O AT fala do hérnâ do homem. A reação que Esaú teve diante do engano de 
irmão foi de intensa indignação (Gn 27.44); essa também poderia ser a reação de um 
diante da morte de seus soldados (2 Sm 11.20). Naama foi embora encolerizado (2 
5.12). Assuero ficou furioso com Hamã (Et 7.7, 10). O ciúme de uma pessoa é fonte 
"furor" (Pv 6.34). Os profetas falaram da fúria dos opressores (Is 51.13), e Ezequiel de s 
própria excitação (Ez 3.14). Esses exemplos apontam para uma variedade de motivos 
esse "calor nos homens" e mostram que "cólera" e "furor" podem ser conside 
traduções legítimas em muitos casos. 

Em vários lugares onde aparece hémâ, a palavra refere-se à reação de Deus diant^ 
do seu povo, que é infiel à aliança (Dt 9.19; Jr 42.18). Deus é levado a um grande c? 
porque ele, um Deus ciumento, vê o povo que ele ama desobedecer-lhe e recorrer 
pecadores ou falsos deuses ou associar-se a tais (BLH "com ira e ciúmes", Ez 36.6). Ou 
nações que violam suas intenções e sua Palavra também experimentam o desprazer 
Deus através do furor divino que é derramado (Jr 10.25; Na 1.2, 6). A indignação e fúria 
divinas são atenuados e aplacados depois de Deus tê-las despejado em meio ao juízo i Jr 
42.18). O remorso e o arrependimento não iriam evitá-la (2 Rs 22.13-17). No entanto. 
Finéias, tomado por um ciúme divino, ao matar os transgressores da lei, desviou de Isi 
o ardor divino (Nm 25.11). Parece que a questão central está clara: assim que Deus 
provocado ao hémâ, precisa haver algum tipo de satisfação mediante a execução de 
julgamento sobre o que o provocou. 

G.V.G. 

-norr (yutunâr). Veja o n? 685b. 

861 ^ÍT (yhp). Aceita como raiz de: 

861a r , T (yáhép) descalço. 

862 *C?rr (yãhas) arrolar, ser arrolado. Verbo denominativo usado no hitpael. 

Substantivo de Origem 

862a wíT (yahas) genealogia. 

863 DÇ* (yãtab) ser bom, estar bem, estar contente, agradar. 
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863 nZT (yãtab) 

Termo Derivado 

863a U-ZTO (mêtáb) o melhor. 

yãtab é usado 42 vezes no imperfeito do qal e 63 vezes no hifil. O infinitivo do hifil 
é usado adverbialmente, "diligentemente", "completamente". Quanto ao perfeito do qal, 
o AT emprega tôb (q.v.). 

Quando Davi ora em Salmos 51.18 1201, "Faze bem a Sião, segundo a tua boa 
vontade", ele reconhece que o Senhor da aliança é a fonte de tudo que é bom e agradável 
para a humanidade. Esse "fazer bem" não ocorre por capricho, mas baseia-se no 
relacionamento aliancístico revelado aos patriarcas (n que, por sua voz, baseava sc na 
misericórdia e na escolha livre de Deus), por exemplo, quando Jacó se prepara para se 
defrontar com Esaú, ele ora: "Deus de meu pai Abraão ... ó SENHOR, que me disseste: 
Torna à tua terra, e à tua parentela, e te farei bem (lit., "serei bom contigo"!; sou indigno 
de todas as misericórdias (hesed, "amor baseado na aliança", q.v.] e de toda fidelidade, que 
tens usado para com teu servo'" (Gn 32.9 [101). A prosperidade que se tem em vista (veja 
também v. 12 [131) está no contexto da relação de aliança, conforme se vê no uso das 
palavras Senhor (yhivh), misericórdia (hesed), fidelidade Cemet, "verdade") e servo Cebed). 
Isso ajuda a entender por que Deus tratou bem as parteiras (Êx 1.20) e Salomão (1 Rs 
1.47). A idéia de Deus "fazer bem" ao seu povo é algo que permeia o livro de Deuteronômio 
na fórmula freqüentemente repetida "para que tc vá bem" (4.40; 5.16, 29 [261: 6.3, 18: 
12.25, 28; 22.7) e também aparece várias vezes em Jeremias (7.23; 38.20; 40.9; 42.6). 

De outro lado, a reação aliancística do servo deverá agradar sempre ao seu Senhor. 
Por isso, a oração de Salomão recebe elogios, pois "agradou ao SENHOR" (lit., "foi boa aos 
olhos de"; 1 Rs 3.10). Cf Salmos 69.31 [321. Jeremias, em 4.22, lamenta pelos judeus 
decadentes, "são ... néscios, e não entendidos; são sábios para o mal, e não sabem fazer 
o bem", e Isaías < 1.17) conclama-os a uma decisão radical de arrependimento, "aprendei 
a fazer o bem; atendei à justiça; repreendei ao opressor; defendei o direito do órfão", etc. 
Cf. Gênesis 4.7. Jeremias 13.23, e os vários apelos dos profetas a "emendar os caminhos 
e as obras" (e.g., Jr 7.3; 26.13). 

Es3c relacionamento vertical é o fundamento teológico para o relacionamento 
horizontal entre os homens, como em Gênesis 34.18. "tais palavras agradaram a Hamor". 
Veja Neemias 2.5-6. Esse relacionamento interpessoal que satisfaz torna jubiloso ou 
alegre o coração. Cf. Eclesiastes 7.3; Provérbios 15.13; 17.22. 

Todas essas noções convergem para o Senhor Jesus Cristo, que, na condição de Deus-
Homem, sintetiza-as, pois ele "andou por toda parte, fazendo o bem" (i.e., curando, etc.; 
At 10.38), sempre agradando ao Pai que o havia enviado. 

[Fora esses usos em que yãtab se refere à atitude e ações em que Deus trata bem o 
seu povo, parece que o verbo diz respeito à beneficência em geral, quer isso esteja ou não 
associado com fidelidade e retidão de caráter. Por exemplo, usa-se o vocábulo com relação 
ao ardil dos filhos de Jaco em Síquém (Gn 34.18), à satisfação de Faraó com a ida de Jacó 
para o Egito (Gn 45.16), à satisfação do sacerdote idolatra em juntar-se aos danitas (Jz 
18.20), ao acordo de Davi com Joabe para ficar longe do combate (2 Sm 18.4 [51). Também 
se emprega a palavra no sentido de fazer algo bem ou diligentemente. E até mesmo usada 
para designar a diligência no pecar (Mq 7.3)! R.L.H.] 

P.R.G. 
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864 ^yayin) 

864 ] " iyayin) vinho. 

Provavelmente um empréstimo lingüístico. Possui cognatos em línguas indo 
européias: grego, oinos; latim, vinum; português, vinho; alemão, Wein. Também aparece 
nas línguas semíticas: acadiano, fnu; árabe, wayn (que significa "uvas pretas"); ej 
ugarítico, yn (UT 19: n° 1 093). A palavra é empregada 140 vezes, 12 delas em combin 
com shêkãr (ARA, "vinho e bebida forte"; BLH, "vinho e cerveja"). Suas propried* 
embriagantes são mencionadas pelo menos 20 vezes. E mencionado como uma beí 
comum, como um dos componentes de banquetes e como material usado em "liba^ 
(ARA; BLH, "oferta de vinho"), embora neste caso não fosse ingerido. O verbo hebi 
relacionado (nãsak) significa "derramar". Essas ofertas eram derramadas sobre 
sacrifícios que estavam no altar de bronze (Êx 29.40 e 30.9), mas, com sarcasmo, fa 
que os deuses pagãos comem as ofertas de manjares e bebem as ofertas de bebida 
lhes são oferecidas (Dt 32.38). 

Enquanto ministravam, os sacerdotes eram proibidos de beber vinho (Lv 10.9, 
é uma possível indicação de que Nadabe e Abiú profanaram o santuário [Lv 10.1-7] 
enquanto bêbados). Também os nazireus e a futura mãe de Sansão não deviam beber) 
vinho nem shêkãr (BJ, "bebida fermentada"; Jz 13.4; Nm 6.3). Os israelitas "i 
comeram pão nem beberam vinho" durante os 40 anos no deserto (Dt 29.6). Os 
deviam evitá-lo para poderem governar com mente lúcida (Pv 31.4-5). Salomão advertt 
contra o uso do vinho por causa dc 3uas con3cqücncias finais trágicas (Pv 23.30-31). 

A abundância de vinho é, porém, interpretada como um símbolo de opulência i Gn 
49.11-12; 1 Cr 12.40; Ez 27.18). Existem lugares que falam da alegria trazida pelo vinho] 
(Zc 10.7; 2 Sm 13.28; Et 1.10; SI 104.15; Ec 9.7-10; 10.19; Is 55.1). Pode-se questionar 
nesses versículos o vinho é exaltado por causar essa alegria ou se os versículos utili: 
a desinibição da embriaguez incipiente como um símbolo de fartura e bênção — cf. 
referência de Natã à poligamia como um símbolo de que Deus lhe deu riquezas (2 Sm 
12.8). 

Emprega-se também o vinho para, simbolicamente, referir-se à bebida que a 
sabedoria mistura (Pv 9.2), à ira do Senhor (Jr 25.15, eíc.), à calamidade (SI 60.3 (51), ao 
juízu da Babilônia (Jr 51.7), à violência (Pv 4.17) e a beijos e caiícias (Ct 1.2; 4.10). 

O vinho era a mais embriagante bebida conhecida nos tempos antigos. Todo vinho 
era um vinho leve, isto é, não recebia acréscimo de álcool extra. O álcool concentrado so 
se tornou conhecido na Idade Média, quando os árabes inventaram a destilação ("álcool" 
é uma palavra de origem árabe), de modo que nos tempos bíblicos não se conheciam 
bebidas destiladas ou fortes (ou seja, uísque, rum, aguardente, etc.) nem os vinhos de alto 
teor alcoólico, como os de vinte graus. Fazia-se cerveja de diversas maneiras, mas o seu 
teor alcoólico era baixo. A força dos vinhos naturais é limitada por dois fatores. A 
percentagem de álcool será metade da de açúcar no mosto. E, caso o teor alcoólico 
ultrapasse bastante os dez ou onze por cento, as células de levedura morrem e 
interrompe-se a fermentaçao. Os vinhos antigos provavelmente ficavam entre sete e dez 
por cento. A embriaguez, portanto, era obviamente um mal antigo, mas o alcoolismo não 
era tão comum ou tão grave como hoje em dia. E num contexto agrícola, seus efeitos eram 
menos mortais do que agora. De qualquer forma, mesmo naquela época, tinha os seus 
perigos, e Provérbios 20.1 e 23.29-35 são enfáticos em suas advertências. Para evitar o 
pecado da embriaguez, praticava-se a mistura de vinho com água. Os rabinos da época 
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865 *rol (yãkah) 

do NT especificaram como se devia fazer a diluição do vinho que se costumava beber na 
Páscoa. Originariamente, a Páscoa não incluía vinho (Dt 20.6). 

Palavras afins são shêkãr, provavelmente "cerveja", 'ásís, talvez vinho feito com 
outras frutas (Ct 8.2), e tirôsh (q.v.), aparentemente o suco fresco das uvas e jamais ele 
próprio associado com a embriaguez. 

R.L.H. 

865 *TD* (yãkah) decidir, resolver, comprovar, repreender, corrigir. 

Termos Derivados 

865a 7\rot\ (tôkêhâ) repreensão, censura. 
865b nriDln argumento, repreensão. 

yãkah não ocorre no qal. E usado 54 vezes no hifil e três no nifal. 
A idéia jurídica de yãkah fica claramente estabelecida por um dos seus empregos 

mais antigos: Labão, tendo alcançado a Jacó, que dele fugia, e tendo revistado em vão 
todos os bens de Jacó, procurando seus amuletos preciosos, recebe uma repreensão de 
Jacó nos seguintes termos: "Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão 
furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que 
achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus 
irmãos, para que julguem entre mim e ti" (Gn 31.36 s.). Em seguida, referindo-se ao sonho 
de I^abão na noite anterior, assevera: "Deus me atendeu ao sofrimento [...] e te repreendeu 
ontem à noite." A BJ traz: "... fez-me justiça" (v. 42). Ver também 1 Cr 12.17 
("repreender"); Jó 9.33 ("árbitro"). Há testemunho de ainda outros usos da palavra, e.g., 
Gn 24.14, 44, "designar". 

O uso forense fica mais claro no contexto de controvérsias e contendas jurídicas no 
tocante à aliança. Ver Huffmon, JBL 78:286-95. Considera-se que Salmos 50.8, 21, Oséias 
4.4 e Miquéias 6.2 dizem respeito a ocasiões em que Iavé, no seu relacionamento pactuai 
com um povo que repetidas vezes violou a aliança, passa a processá-lo juridicamente, 
segundo o modelo de Deuteronômio 32. Dahood traduz Salmos 50.21c: "Eu te acusarei e 
abrirei processo diante dos teus olhos" (AB, 16, p. 304; ARA traz "argüirei", BJ, "Eu te acuso 
e exponho tudo aos teus olhos"). Refere-se a Jó 40.2, em que fica claramente presente o 
matiz do particípio môkiahy "aquele que acusa" a Deus (ARA. "que argúi"), e assim 
entenderam as versões antigas. No entanto, o texto bíblico mais familiar em que ocorre 
yãkah. é Isaías 1.18, dentro do contexto de um processo jurídico que envolve a aliança. Em 
seguida a um histórico de rebeldia, no qual Iavé, o querelante, condena Judá pelas suas 
festas religiosas, as quais a nação elaborou por conta própria, Isaías faz um apelo ao 
arrependimento (1.16-20). E dentro desse contexto, portanto, que devemos interpretar a 
palavra "arrazoemos" no sentido dc "debatamos a nossa causa em juízo". Miquéias 6.2 
apóia esse conceito e fala da "controvérsia do S E N H O R " , vindo, em seguida, em paralelo 
com uma repetição de "controvérsia" (rib, "causa jurídica," "processo forense"), a frase 
"com Israel entrará em juízo" (ARA, ARC, corretamente). E daqui que temos yãkah no seu 
elemento jurídico, que é o seu significado básico, e seu nítido fundamento teológico se vê 
em Isaías 11.3, em que as atividades do "Rebento de Jessé, o Renovo" são descritas assim: 
"não julgará (shãphat) segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá (yãkah.) segundo 
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866 bir {yákõl) 

o ouvir dos seus ouvidos". Esse paralelismo reforça o nosso argumento. Além disso, o v„-
4 emprega esses mesmos dois verbos: "Mas julgará (shãphat) com justiça os pobres, e 
decidirá (yãkah) com eqüidade a favor dos mansos da terra" em conexão com a sempre 
amorosa solicitude em favor da parte inocente, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, que são 
oprimidos pelos cobiçosos implacáveis (cf. Is. 1.17, 23; Mq 6.8). Mas é exatamente por 
causa da aliança que Iavé age dessa maneira e exige que seu povo revele na sua vida esse 
elemento da imago dei. 

Não é sem relevância que Levítico 19.17 conclama o povo de Deus a confrontar seu 
próximo no caso do pecado deste: "repreenderás o teu próximo". Essa expressão deve ser 
entendida à luz do mandamento: "Santos sereis, porque eu, o SENHOR vosso Deus, sou 
santo" (v. 2). Mas essa confrontação vem acompanhada de dois motivos para isso: a fim 
de evitar que surja ódio contra o próximo e evitar a cumplicidade no pecado deste. O v. 
18 amplia ainda mais essa atuação, com o segundo grande mandamento: "Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo". Deve ser considerado, portanto, que a confrontação, a 
repreensão e a correção fazem parte do amor fraternal. 

Repreender, corrigir, convencer ou redargüir não somente envolveriam o 
desmascaramento do pecado, mas também conclamariam a pessoa ao arrependimento. 
Incluem um movimento teópeto que aponta, não para o pecado, mas para o 
arrependimento para com Deus. Daí a implicação tremenda em favor da disciplina na 
igreja — não somente para purificar o corpo de Cristo, mas também para restaurar os 
desviados ao viver santo e ao serviço segundo a aliança (cf. Mt 18.15; Ef 5.11; 1 Tm 5.20; 
2 Tm 4.2 etc.). 

Além disso, quando examinamos os muitos textos bíblicos que falam da correção 
amorosa de Deus (e.g.} Pv 3.12; "Porque o SENHOR repreende a quem ama"; Jó 5.17), 
achamos o termo paralelo yãsar, "instruir, disciplinar", ou mãsãr, "disciplina, instrução" 
(SI 6.1 [21; Jó 5.17; Pv 3.11 [12]; 10.17; 12.1; 13.18; 15.5 etc.). Fica evidente que há uma 
força pedagógica por trás de yãkah e yãsar. Mas, ao passo que yãsar contém a idéia da 
disciplina paterna (evidenciada pelo fato de a LXX traduzir por paideuõ), yãkah denota 
a educação e a disciplina como resultado das ações jurídicas de Deus. "Esse conceito 
abrange todos os aspectos da educação, desde a convicção do pecado até a correção e o 
castigo, desde a instrução dos justos mediante provas severas, até a sua orientação 
mediante o ensino e a admoestação" (Buschel, em TDNT, II, p. 473). [Veja, para ter um 
conceito um pouco diferente do tema do processo jurídico segundo a aliança, os artigos 
sobre mishpãt e rib. R.L.H.] 

tôkêhâ. Repreensão, censura, correção (só quatro ocorrências). Traduzida na LXX por 
elegchos, "refutação, correção, disciplina, castigo" (estas duas últimas na ARA). 

tôkahât. Argumento, repreensão, correção. Freqüentemente usado em paralelo com 
mãsãr (q.v.), "disciplina, instrução, correção". 

Bibliografia: THAT, I, p. 730-1. 

866 bb" (yãkõl) ser capaz, prevalecer, dominar. 
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866 bb] (yãkõl) 

yãkõl é traduzido na LXX na maioria das vezes por dunamai, "consigo, sou capaz", 
que é empregado num sentido bastante diluído, em contraste com ischuõ, "ser forte, 
poderoso". Usa-se yãkõl para designar a habilidade ou capacidade num sentido físico, 
ético ou religioso. A partícula negativa é empregada em cerca de 85 por cento das 199 
vezes em que a palavra ocorre no AT. Enquanto a palavra hebraica expressa uma tênue 
habilidade, o aramaico y'kã parece exprimir um poder bem maior. 

O sentido básico de "ser capaz" é usado basicamente para referir-se ao homem. Indica 
(com a partícula negativa) a falta de autocontrole, como quando José não conseguiu se 
conter (Gn 45.1; cf v. 3), ou então a incapacidade de controlar as circunstâncias, como 
quando a mãe de Moisés não conseguia mais ocultá-lo (Êx 2.3; veja também Gn 13.6; Êx 
7.21). O verbo também foi usado para referir-se à incapacidade de os magos imitarem os 
milagres de Moisés (Êx 9.11) e de as tribos de Israel expulsarem o inimigo para fora de 
seu território recém-herdado ( e . g J s 15.63; 17.12; Jz 2.14; cf. também Dt 31.2; ls 36.14; 
Lm 1.14). 

No sentido moral ou religioso, existe a imposição de limites, freqüentemente 
traduzida por "não poderás" (IBB), como em Deuteronômio 17.15, "Não poderás pôr sobre 
ti um estrangeiro [como reij" (cf. também Dt 7.22; 12.17; 16.5; 21.16, etc., todos no 
imperfeito do qal). Talvez o exemplo mais marcante de um mandamento divino a limitar 
o poder humano seja a afirmação de Balaão: "Ainda que Balaque me desse a sua casa 
cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do SENHOR" (Nm 22.18; 
24.13). 

No entanto, yãkõl é acertadamente traduzido por "prevalecer, vencer", quando usado 
para referir-se a homens em luta ou em combate. Um exemplo destacado seria a luta de 
Jacó com o Anjo de Yahweh (Gn 32.25 ss.). O Anjo não vence Jacó, e então o nome de Jacó 
é mudado para "Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e 
prevaleceste". Em 1 Samuel 17.9, Golias apresenta alternativas ao exército de Saul: "Se 
ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos; porém se eu o vencer, e o ferir, 
então sereis nossos servos, e nos servi reis*. 

Usa-se também yãkõl com referência aos deuses. Em 2 Crônicas 32.13-15, Sena-
queribe faz pouco caso e ri da incapacidade dos vários deuses das nações de protegê-las 
do seu poderoso exército. Mas colocar o Deus de Israel no mesmo nível das divindades de 
cada nação é a causa da queda de Senaqueribe (cf. v. 19), pois Yahweh dos exércitos, o 
Deus soberano do universo, é, na realidade, capaz de livrar das mãos de Senaqueribe o 
povo da sua aliança. Ele é o Deus da história, criador e sustentador do mundo, e seu 
poder e vontade afetam o destino de nações e indivíduos. Esse poder de Deus é 

mhecido por Moisés quando ele intercede pelos israelitas, que merecem ser destruídos, 
s isso levaria as nações da terra a dizer que, "não podendo o SENHOR fazer entrar este 
o na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto" (Nm 14.16; Dt 9.28). 

é justamente "com a tua grande força (b'kõhãkã haggãdõl) e com o teu braço 
ndido" (Dt 9.29) que Yahweh demonstra o grande poder que tem para livrar e redimir 
povo. 
O poder soberano de Deus é, claramente, para onde converge a idéia do cognato 
aico y'kã no livro de Daniel. Em Daniel 3.17 s. os três amigos de Daniel fazem uma 

üente confissão de fé: "Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da 
lha de fogo ardente" (IBB; cf 3.29, a declaração em que Nabucodonosor faz um 

;te entre o poder de Deus e o de deuses pagãos). Nabucodonosor, por sua 
ência pessoal, afirma o poder soberano que Deus tem de controlar o destino dos 
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867 T V (yãlad) 

soberbos e poderosos (4.37, (34J; cf. Dn 6.20 [6.211). 
Com referência ao conceito de poder, força e onipotência de Deus, devem-se assin 

vários substantivos e adjetivos: hayil, "habilidade, poder, competência, força", como 
Salmos 84.7 [81: "Vão indo de força em força". Um sinônimo mais forte é kõah, "fo 
poder", palavra usada para referir-se ao poder de Deus na criação (Jr 10.12; 51.15: Si 
65.7) e governo do universo (SI 29.4). Conforme assinalado acima, em Deuteronômio 9.26-
29 os israelitas foram redimidos pelo grande kõah de Yahweh, um termo de sentido muito 
mais forte do que a raiz yãkõl poderia transmitir, pois nessa passagem ele expressa o 
emprego do poder de Deus em larga escala. Finalmente, ao referir-se a alguém que, como 
um governante, "pode fazer algo" (procurando demonstrar poder, força ou controle), o 
hebraico usa gibbôr, "homem forte, poderoso, valente" (Jz 6.12); hãzàq, "forte, intrépido, 
poderoso" (Is 28.2; Am 2.14); sar, "chefe, governante, capitão, príncipe" (Dn 11.5). 

Bibliografia: GRUNDMANN, In: TDNT, v. 2, p. 284 ss. 
P.R.G. 

867 i V (yãlad) dar à luz, gerar, produzir, procriar, estar em trabalho de parto. 
O ugarítico yld tem sentidos semelhantes. 

Termos Derivados 

867a ib) (wãlád) criança (Gn 11.30). 

867b (yeled), TTfr (yaldâ) criança, filho, jovem. 
867c riTTr (yaldüt) juventude, infância. Este substantivo, que ocorre apenas três 

vezes, talvez indique a época em que se é jovem ou a qualidade de ser jovem. 
867d "TP" (yillôd) nascido. Adjetivo equivalente ao particípio passivo de yãlad. 

867e rr*T (yãlid) nascido. Usado apenas no estado construto. 

867f "irn^iQ (imôledet) parente, parente consangüineo. Às vezes erroneamente 
traduzido por "nascimento". 

867g tn: -?Tl (tôlédôt) descendentes, gerações. Usado sempre no plural, seja no 
construto, seja com um sufixo pronominal. 

A raiz wld (yld em semítico do noroeste) é uma raiz semítica comum (cf. árabe 
walada, acadiano (w)aladu, ugarítico yld e inscrições fenícias yld). 

Em seu sentido mais restrito, yãlad descreve o ato de uma mulher dar à luz uma 
criança (e.g., Êx 1.19; 1 Rs 3.17-18), mas às vezes indica o papel do pai em tornar-se 
genitor (e.g. Gn 4.18; 10.8, 24, 26; 22.23, 25.3; 1 Cr 1.10-20, Pv 23.22). Pode-se usá-la 
referindo-se a todo o processo que envolve gerar uma criança (e.g., Gn 38.27-28) ou pode-
se até mesmo aplicá-la especificamente às dores experimentadas pela mulher antes do 
nascimento propriamente dito (e.g., Gn 35.16; Mq 5.33). Conquanto predominantemente 
usada com referência a seres humanos, às vezes é empregada para animais (e.^., Gn 
30.39; 31.8; Jó 39.1-2, Jr 14.5; Ez 31.6). O papel do homem na geração de uma criança é 
geralmente indicado pelo hifil, mas às vezes usa-se o qal. (As vezes os críticos explicam 
esse uso como conseqüência da divisão documentária. Afirmam que o uso do hifil, como 
em Gênesis 11, é característico de P e que o qal, como em Gênesis 10, é indicativo de J. 
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867 "TV (yãlad) 

O mais provável é que formas diferentes signifiquem coisas diferentes. Em praticamente 
todos os casos indica-se a paternidade real com o hifil, e um relacionamento mais 
genérico, como o relacionamento entre povos (a Tabela das Nações, Gn 10), emprega o qal. 
Desse modo, Salmos 2.7 não emprega o grau causativo, mas o qal, pois refere-se a uma 
relação de amor. R.L.H.J No piei o verbo significa "exercer a função de parteira". Com 
exceção de Êxodo 1.16, esse uso limita-se ao particípio do piei. Tanto o nifal quanto o pual 
são empregados como passivo do qal. Ocasionalmente utiliza-se o hofal com o mesmo 
significado (Gn 40.20, Ez 16.45). O hitpael é usado uma única vez, com o sentido de 
"anunciar sua linhagem" ou "registrar segundo os antepassados" (Nm 1.18). 

Com freqüência emprega-se a palavra num sentido figurado. Assim, o verbo pode 
referir-se a uma cidade ou nação como tendo dado à luz seus habitantes (e.g., Is 23 4; 
51.18; Ez 16.20). Pode referir-se aos ímpios como aqueles que deram à luz iniqüidade, 
mentiras ou palha (e.g., Jó 15.35; SI 7.14 (151; Is 33.11). "Dar à luz vento" é uma vivida 
figura da frustração (Is 26.18). Muitas vezes utiliza-se yãlad como símile para a aflição 
(e.g., Is 42.14; Jr 30.6; Mq 4.10). Em uma oportunidade o vocábulo fala do dia como se 
desse à luz os eventos que ao longo dele ocorrerão (Pv 27.1). Fala-se de Deus como tendo 
dado à luz Israel (Dt 32.18). O verbo pode ser seguido de um acusativo, mas com 
freqüência é usado sem um objeto. Quando usado no passivo, o agente efetivo é 
geralmente introduzido pela preposição l. 

A palavra não remete necessariamente para uma geração que imediatamente se 
segue. No pensamento hebraico, um indivíduo, mediante o ato de gerar uma criança, 
torna-se pai ou ancestral de todos os que vierem a descender dessa criança. Assim como 
Cristo é chamado de filho de Davi e filho de Abraão, yãlad pode mostrar o início do 
relacionamento de um indivíduo com qualquer descendente. 

Os vários derivados indicam aspectos ou relacionamentos especiais que, de alguma 
maneira, estão ligadas com o nascimento, embora às vezes essa relação seja bem distante. 

Emprega-se a palavra em várias conexões teológicas importantes. 
Uma ameaça constante à promessa de que a semente dos patriarcas seria incontável 

e uma bênção a todas as famílias da terra era a esterilidade de suas esposas (Gn 16.1; 
17.17; 18.13; 25.21). Mas Deus cumpriu sua promessa, fazendo com que seus ventres 
estéreis concebessem. Então, também nnquclcs tempos de crise na vida de seu povo, o 
Senhor demonstrou que tinha um controle soberano e salvador de seus destinos ao 
prometer que mulheres escolhidas dariam à luz filhos que salvariam seu povo (Jz 13.3, 
5. 7; 1 Sm 1.2-10). A consumação desse tema é o nascimento de Jesus Cristo (Is 7.14; 9.5; 
Mt 1). 

O nascimento de um filho era acompanhado de grande alegria. Mas alguns 
experimentaram tantas atribulações em suas vidas que desejaram jamais ter nascido (Jó 
3.3; Jr 15.10; 20.14). No entanto, o mais trágico é o caso de Judas Iscariotes, que, por ter 
traído Jesus, melhor seria jamais ter nascido (Mt 26.24). 

A apostasia de Israel torna-se mais dolorosa e trágica à luz da realidade de que o 
hor o "gerou", uma metáfora que denota que ele lhe deu vida e cuidou dele durante 

primeiros anos (Dt 32.18; cf Ez 17.20; 23.4, 37). Veja 'ãb, "pai", e ben, "filho". 
Em Salmos 2.7 yãlad (observe-se que o grau não é hifil) é referência ao 
!;onamento de amor entre o Pai e o Filho. O NT interpreta essa passagem como 

'cativa da ressurreição de Cristo e do seu sentar-se à destra do Pai (At 13.33; Hb 1.3-5; 
cf B U S W E L L , J . O . , Systematic theology of the Christian religion, Zondervan, 1962, v. 

pp. 107-12; v. 2, p. 18). 
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867 (yálad) 

y e l e d . Criança, adulto jovem, filho, menino, fruto, y a ldâ . Menina, donzela. Es^as 
pala\Tas em geral designam crianças bem novas, mas podem referir-se a adolescentes e, 
às vezes, até mesmo a adultos jovens (e.g., 1 Rs 12.8-14; 2 Rs 2.24; 2 Cr 10.8-14). Em uma 
oportunidade yeled refere-se a um feto (Êx 21.22). Em Jó 38.41; 39.3 e Isaías 11.7. 
emprega-se o plural para indicar os filhotes de animais. Em um caso a palavra é usada 
para indicar descendentes ( Is 29.23). É usada num sentido figurado para representar os 
israelitas como "filhos da transgressão" (Is 57.4) ou "fi lho das delícias" (Jr 31.20). 

yãlid. Nascido, crianças, filhos. Este substantivo, que só é encontrado no estado 
construto. possui o mesmo significado do particípio passivo de yãlcid. É em geral 
empregado para indicar as crianças filhas de escravos já possuídos por um israelita (sete 
ocorrências). É também usado três vezes para referir-se aos filhos de Anaque e duas veze.-
para indicar os "fi lhos do gigante" (IBB; 2 Sm 21.16, 18). Willesen tenta provar que a 
palavra sempre se refere a escravos, pois ele acha que seria demasiadamente vasto o 
campo semântico da palavra caso se referisse tanto a nobres quanto a escravos. Com 
dados tão tênues, a argumentação não possui uma base sólida. Observe-se a amplidão de 
sentidos de palavras como pequddâ e miqpãd. 

m ô l e d e t . Parente consangüíneo, nascimento, nascido, gerado, nativo. Este 
substantivo deveria ser basicamente interpretado como "parente" ou "parente consan-
güíneo" (ocasionalmente referindo-se a um indivíduo, mas em geral usado como coletivo). 
É possível interpretar todas as suas ocorrências em função deste sentido, embora em uns 
poucos casos talvez uma explicação se faça necessária (veja abaixo). 

Sugeriu-se que môledet deve significar "local de nascimento", visto que o prefixo m-

às vezes é empregado para formar substantivos indicativos de lugar. Entretanto, esse 
prefixo também forma substantivos de outros tipos, que nada têm que ver com lugar. Com 
freqüência môledet tem um sentido genérico (seis vezes seguindo-se o construto de "terra" 
e cinco vezes em paralelo com "terra" ou "país"). Muitas vezes "parente consangüíneo" ou 
"local de nascimento" encaixar-se-iam igualmente bem. Mas existem uns poucos contextos 
em que môledet possivelmente não poderia significar "local de nascimento". Em Gênesis 
48 6, onde o substantivo aponta para a posteridade de José, "parentes" ficaria bem, mas 
"nascimento" ou "local de nascimento" deixaria o texto totalmente sem sentido. Em Ester 
8.6, e provavelmente também em Ester 2.10 e 2.20, "parente consangüíneo" ajusta-se ao 
contexto, mas "nascimento" ou "local de nascimento" não. Em Ezequiel 16.3-4 parece que 
a palavra refere-se mais a pessoas do que a local. Em Ezequiel 16.4 a tradução 
"nascimento" simplesmente repetiria a idéia expressa nas palavras seguintes, ao passo 
que "parente consangüíneo" apontaria para a indiferença dos parentes. Em Gênesis 43.7, 
"parente consangüíneo" encaixa-se muito melhor do que "nascimento" ou "local de 
nascimento". 

Caso o vocábulo fosse interpretado como "local de nascimento" em Gênesis 24.4, 
contradiria a afirmação de Gênesis 11.28-31 de que Abrão veio originalmente de Ur dos 
Caldeus. Pressupor tal contradição é totalmente desnecessário, visto que o significado 
"parente consangüíneo" se aplicaria tão bem como nos demais casos, e muitos dos 
parentes de Abrão tinham-se mudado para Harã. 

Poder-se-ia pressupor uma dificuldade em Levítico 18.9, 11. Contudo, ao que parece, 
nesses dois versículos o relacionamento, e não o nascimento em si, é o que de fato 
importa. 
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868 (yãlal) 

t ô l cdô t . Gerações, nascimento. O significado exato desse derivado de yãlad, "gerar", 
será examinado abaixo. Ocorre apenas no plural e apenas no estado construto ou com um 
sufixo pronominal. 

A tradução costumeira, "gerações", não transmite o significado da palavra para 
leitores modernos. A palavra "geração" atualmente limita-se quase inteiramente a dois 
sentidos: 1) o ato de produzir algo ou a maneira como esse algo é produzido; 2) um grupo 
total de pessoas que vivem no mesmo período de tempo ou a duração média de vida das 
pessoas desse grupo. Nenhum desses dois sentidos se encaixa no uso de tòlèdôt. 

Conforme usado no AT, tòlèdôt refere-se àquilo que é produzido ou levado a existir 
por alguém ou àquilo que procede de tal pessoa. Em nenhum caso em Gênesis a palavra 
inclui o nascimento do indivíduo cuja tòlèdôt ele introduz (exceto em Gn 25.19, onde a 
história da vida de Isaque é introduzida mediante referência ao fato de que ele era o filho 
de Abraão). Depois da conclusão do relato em que Jacó foi a principal personagem, 
Gênesis 37.2 diz "Estas são as gerações (tòlèdôt ) de Jacó" (IBB) e passa a contar a respeito 
de seus filhos e dos acontecimentos em que eles estão envolvidos. 

De conformidade com esses usos. é razoável interpretar Gênesis 2.4, "Estas são as 
gerações (tòlèdôt) do céu e da terra" (TB), como referência não ao surgimento do mundo, 
mas aos acontecimentos que se seguiram ao estabelecimento dos céus e da terra. Assim 
sendo, o versículo é acertadamente colocado como introdução do relato detalhado da 
criação e queda do homem. Não é um sumário dos acontecimentos que precedem Gênesis 
2.4. 

A afirmação muitas e muitas vezes repetida de que o livro de Gênesis está dividido 
em seções naturais pela palavra tôlèdôt não resiste a um exame mais detido. As vezes, 
como em Gênesis 36.9, ela simplesmente introduz uma tábua genealógica. 

Em Gênesis 10.32, 25.13, Êxodo 6.16, 19, e em oito das nove ocorrências em 1 
Crônicas, a palavra é introduzida pela preposição l, e em Êxodo 28.10, é introduzida por 
k. Não é claro o significado da preposição, especialmente porque não dispomos de nenhum 
outro dado relacionado à história dos filhos de Ismael (Gn 25.13) ou à disposição das 
pedras no peitoral (Êx 28.10). Por essa razão, não sabemos que princípio determinou o seu 
uso. Nos dois casos a palavra "nascimento" deve ser considerada como meramente um 
palpite. 

Bibliografia: WlLLESON, Folker, "The Yãlíd in Hebrew society", Studia Theologica 

12:192-210. — TDNT, v. 1, pp. 665-75; v. 5, pp. 636-54. — THAT, v. 1, pp. 733-5. 

JTFiT (yaldüt) . Veja o n? 867c. 

i f r (yillôd). Veja o n? 867d. 

"T1?; iyãlid). Veja o n? 867e. 

868 {yãlal) uivar, lamentar. 

Termos Derivados 

868a T?" (y'lèl) uivo, somente em Deuteronômio 32.10. 

868b n ^ T (yiãlâ) uivo, lamento. 
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869 (ylp) 

868c ^ i n ( tô là l ) opressor. Ocorre somente em Salmos 137.3. Derivação incerta. 

yálal é usado 29 vezes, todas no hifil e apenas nos profetas. 
O paralelo do verbo com zã'aq, "clamar, chamar" (q.v.), aponta para o aspecto 

ansiedade, tristeza e aflição. Mas o paralelo com sãpad, "prantear, lamentar" (q.v.), de' 
claro que o que se tem em vista é o pranto pelos mortos e o lamento devido à destrui 
Para traduzir esta palavra, a LXX usa threneõ, "estar de luto, lamentar". A ênfase v 

não em cantar uma música fúnebre, embora às vezes seja esse o caso (c f . Am 8.3), mas, 
numa lamentação violenta, Joel (1.5, 8, 11, 13) convoca sacerdotes e bêbados, cidade e 
campo, lavradores e ministros a "uivarem" por causa da calamidade que aconteceria 
dia do Senhor. O profeta Miquéias experimenta esse uivar (1.8). Todavia, não apenas? 
povo de Deus é chamado a uivar (o que é, em essência, um chamado ao arrependimen 
do pecado), mas as nações gentílicas também são chamadas por um Deus soberano a 
uivarem por causa da destruição que as espera (e.g., Babilônia, Is 13.6; Moabe, Is 15.2 
etc.). 

Quanto ao conteúdo do pranto e do lamento, veja Lamentações, Jeremias 9.18-2? 
Amós 5, Isaías 14. Veja também o verbete qinâ, "elegia, lamento". (Um artigo interessante 
sobre os costumes de luto no antigo oriente médio encontra-se em STAHLIN, TDNT, V. 3, pp. 
148 ss.). 

P.R.G 

(yãlcf). Veja n? 1 098. 

869 ^tT (ylp). Aceita como raiz de: 
869a r® í?: (yallepet) sarna, crosta (na pele), doença eruptiva. Ocorre somente 

em Levítico 21.20; 22.22. 

870 (ylq). Aceita como raiz de: 
870a tp*?' (yeleq) gafanhoto novo. 

Talvez derivado do verbo lãqaq, "lamber, beber (lambendo)". A palavra ocorre nove 
vezes. A LXX traduz por brouchos, "gafanhoto sem asas" (cf. TB, PIB, "brugo"). A RJ utiliza 
" larva" (J1 1.4, marg.). 

Em Joel 1.4 e 2.25, o yeleq talvez represente o gafanhoto em seu estágio larvar 
inicial; a NEB e a JB sugerem "gafanhoto saltador". Mas em Jeremias 51.27 o yeleq é 

descrito como "eriçado", numa alusão aos pseudochifres que cobrem as asas rudimentares 
do estágio ninfeu. Em Naum 3.16 indica-se o último estágio ninfeu, quando o gafanho:: 
metamorfoseia-se e então abre as asas. 

Veja também 'arbch. 

E.Y 

i^p4?: (yalqut). Veja o n? 1 125b. 

CT (yãm). Veja o n? 871a. 
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871 CO* (ymm) 

tt (yémim). Veja o n? 871b. 

7 P ; (yãmin). Veja o n? 872a. 

" ' 0 ' (y'mtni). Veja o n? 872b. 

871 Z^* (ymm). Aceita como raiz de: 
871a fC* ( y ãm ) ma r , ocidente, na direção do ocidente. 

871b C.Z* (yêmim) Significado dúbio. Ocorre somente em Gênesis 36.24. 

yãm é palavra usada mais de 300 vezes para indicar "mar" e mais de 70 vezes para 
referir-se a "ocidente" ou "na direção do ocidente". Em uma oportunidade (SI 107.3) o 
sentido é de "sul", mas esse deve ser um erro de manuscrito, embora em Isaías 49.12.ydm 
também esteja em oposição ao norte. 

Na Bíblia há menção de mares específicos, a saber: 1) o Mediterrâneo, chamado de 
"mar Grande" ( N m 34.6), "mar ocidental" (Dt 11.24), "mar dos filisteus" (Êx 23.31), e "mar 
de Jope" (ARA, "mar, para Jope", Ed 3.7); 2) o mar Morto, denominado "mar Salgado" ( N m 
34.3), "mar do Oriente" (Ez 47.18), e "mar do Arabá" (Dt 3.17); 3) o mar Vermelho, yãm 

sâp, l iteralmente, "mar de algas" (BJ, "mar dos Juncos"; ARA, "mar Vermelho", Êx 10.19), 
"mar do Egito" (Is 11.15) e, no NT, "mar Vermelho" (At 7.36); 4) o mar da Gali léia, 
conhecido como kinneret (Nm 34.11), às vezes com uma ligeira modificação na ortografia; 
em 1 Macabeus 11.67 temos "águas de Genesar" (RJ), e então, na época do NT, o mar de 
Genesaré (ARA, "lago de Genesaré"; Lc 5.1) ou da Galiléia (Mt 4.18) ou de Tiberíades (Jo 
21.1). yãm também é usado para designar o rio Nilo (Na 3.8), sem dúvida por causa de 
sua imensidão; o mesmo acontece com o Eufrates (Jr 51.36; cf. Is 21.1, onde a referência 
talvez seja ao golfo Pérsico). E, com freqüência, usado genericamente, em contraste com 
terra ou céus. De acordo com 1 Reis 7.23 ss., o pátio do templo de Salomão tinha uma 
imensa pia chamada "mar de fundição". Todavia, é mera conjectura qualquer simbolismo 
associado com yãm. Não há dúvida de que assim se chamava devido ao seu tamanho. 

No pensamento hebraico em particular e no semítico em geral, a localização do 
Mediterrâneo pode muito bem ter dado origem ao uso da palavra com o sentido de 
"ocidente". O ugarítico possui um cognato semelhante para "mar". Israel jamais se 
destacou por seus empreendimentos marítimos. Salomão chegou a ter uma marinha 
mercante, mas possivelmente contratou marinheiros fenícios para tripular sua frota. 

O AT fala do Senhor como o criador do mar (Gn 1.10), o qual também impôs limites 
às suas águas (SI 104.6-9; Pv 8.29). O imenso poder de Deus, que controlou o Mar 
Vermelho por ocasião do Êxodo, torna-se a causa de celebração naquela oportunidade (Êx 
15) e mais tarde (SI 78.13; 136.13). Isto, por sua vez, torna-se um símbolo da vitória que 
se espera que o mesmo Deus onipotente tenha; por essa razão fazem-se orações e votos 
com plena confiança (Is 51.10; cf SI 107.23-32). As nações pagãs são comparadas com o 
mar que brame (Is 17.12), mas serão repreendidas pelo Senhor e fugirão (17.13). 

Em Daniel, os poderes do mundo satânico assumem a imagem de bestas-feras que 
surgem do mar (7.3), mas, em consonância com o poder soberano do criador, o altíssimo 
derrota essas feras quando estabelece seu reino eterno. 

Para o antigo povo de Israel, o mar deve, de uma forma geral, ter sido visto como um 
lugar pavoroso, repleto de perigos. Jonas 2.2 s. exprime a íntima relação entre o Sheol e 
o mar de onde Jonas foi livrado. Pode muito bem ser que este medo dos mares seja o que 
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872 (ymn) 

Há origem à visão escatologica He João, "o mar já nao existe" (Ap 21.1). 
Bibliografia: TDNT, v. 9, pp. 585-91. 

P.R.G. 

872 {ymn). Aceita como raiz de: 
872a t]*0* (yãmin) destra, mão direita, lado direito. 

872b TQ% (y'mini) à direita 

872c ]ÇT iyãman) ir para a direita, escolher o lado direito, usar a mão 

direita. Verbo denominativo. 
872d <ycmãnZ) mão direita, (lado) direito. 

872e f|DTi (têmãn) I, sul, na direção sul. 

872f t]ÇT. (têmãn) II, Tema. 

yãmin. Mão direita, lado direito. A palavra yãmin é usada literalmente com o sentido 
de "mão direita", em oposição a scm,õl, "mão esquerda" (que também é usada para referir-
se ao "norte"). Uma excelente ilustração disso encontra-se em Gênesis 48.13-14, que, ao 
relatar que Jacó abençoou os dois filhos de José, diz que Jacó "estendeu a mão direita e 
a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de 
Manasses, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manasses o primogênito". José ficou 
aborrecido e tentou mudar a posição das mãos de Jacó, pois já existia um significado 
relacionado com a mão direita. Quando Jacó recusa tirar a mão direita de cima da cabeça 
de Efraim, ele explica: "Ele [Manassés] também será um povo, também ele será grande: 
contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma 
multidão de nações" (v. 19). Começa a despontar a idéia de favor e poder sendo 
transmitidos através da mão direita que abençoa. Deve-se assinalar que Benjamim, "filho 
da minha destra", é um nome em que claramente se vê o favor e a posição especiais 
desfrutados pelo filho mais novo de Jacó. O nome também foi usado anteriormente nas 
tabuinhas de Mari para indicar uma tribo de semitas. Nesse caso, provavelmente tinha 
o outro sentido de "filhos do sul". I lá de se mencionar ainda um outro uso. Jonas 4.11 
conclui com a manifestação de amor e interesse aliancísticos por aqueles em Nínive "que 
não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda". 

O uso mais importante para a consideração teológica é a expressão figurada "a destra 
do Senhor", que fala da onipotência de Deus, especialmente em favor de seu povo Israel. 
Uma das declarações mais remotas e explícitas a respeito encontra-se no cântico de 
triunfo de Moisés depois de os israelitas terem atravessado o mar Vermelho e de o 
exército egípcio ter sido destruído. Em Êxodo 15.6 ele afirma: "A tua destra, ó SENHOR, 
é gloriosa em poder; a tua destra, ó SENHOR, despedaça o inimigo." Esta última frase é 
ainda mais explícita quando posta lado a lado com 15.16, "Lançou no mar o cavalo e o seu 
cavaleiro", e. mais adiante, 'ISstendeste a tua destra: a terra os tragou" (v. 12). Dessa 
forma, o poder supremo de Deus é descrito através de sua destra como um instrumento 
para livrar dos inimigos o povo de Deus. Isto, por sua vez, torna-se o tema de muitos 
salmos de louvor, por exemplo. Salmos 98.1: "A sua destra e o seu braço santo lhe 
alcançaram a vitória." Cf. também Salmos 20.7; 21.9. Ademais, é a destra do Senhor que 
se torna a esperança e a confiança do povo de Deus em tempos de necessidade. Isaías 
41.106 explicitamente associa a força e o auxílio ao uso instrumental da mão direita: "Eu 
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872 (ymn) 

te fortaleço, e te ajudo, e te sustento cora a minha destra fiel" Veja também Isaías 41.13; 
Salmos 18.35 [36]. Em Isaías 45.1, acerca de Ciro da Pérsia afirma-se que ele é tomado 
"pela mão direita". Entendemos com isso que a mão direita de Ciro foi fortalecida pelo 
Senhor. 

As Escrituras também reconhecem que o poder da destra de Deus fortaleceu o povo 
na conquista de Canaã e, mais especificamente, no santo monte Sião (SI 78.54). Estar 
situado "na destra" de Deus é especificamente indicado em Salmos 16.11 como estar num 
lugar onde pessoas piedosas experimentam prazeres e alegrias eternos. O vocábulo 
também é usado escatologicamente para designar o trono do Messias, "Disse o SENHOR 
ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo 
dos teus pés" (SI 110.1). Isso começa a ter cumprimento na ascensão dc Cristo, conforme 
assinalado por Pedro em Atos 2.33-35: "Exaltado, pois, à destra de Deus." Com referência 
à segunda vinda de Cristo, afirma-se que ele fará separação entre ovelhas e cabritos (Mt 
25.33, "porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda"), declarando àqueles 
à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai! entrai na posse do reino que vos está 
preparado desde a fundação do mundo" (v. 34). Isso acrescenta uma nova dimensão ao 
significado de Salmos 16.11, mencionado acima. Respondendo ao sumo sacerdote na noite 
de sua traição, Jesus disse: "[eu] vos digo que vereis em breve o Filho do homem 
assentado à direita do Poder" (IBB, M t 26.64). Ao citar Salmos 110.1, Jesus demonstra 
claramente a onipotência divina mediante o acréscimo tês dunameõs, "do poder" (c f . a 
visão que Estêvão tem do Cristo exaltado, em A t 7.55). 

Em função locativa yãmin é usado na expressão "qual muro à sua direita e à sua 
esquerda" (Êx 14.22, 29); também é usado com significado direcional, como em 
Deuteronômio 2.27: "Deixa-me passar pela tua terra; ... não me desviarei nem para a 
direita nem para a esquerda." Esse emprego direcional também pode expressar 
figuradamente a possibilidade de afastamento moral e espiritual da lei de Deus (Dt 17.11, 
20; Js 1.7; 23.6, etc.). Usa-seyãmtn também em referência a outras partes do corpo, por 
exemplo, o ombro, a coxa. 

Finalmente, yãmin é traduzido como "sul", uma vez que, olhando para o oriente, a 
mão direita fica para o sul. Observe-se especialmente Salmos 89.12 [13], tsãpôn ufyãmin, 
na frase "O Norte e o Sul, tu os criaste". O Iêmen, país no sul da Arábia, mostra ainda 
hoje em seu nome este sentido de "sul". 

É interessante observar que o ugarítico ymn é um cognato exato, em que a única 
exceção é a noção escatológica acerca do Messias. Deve-se assinalar que, pela maneira 
egípcia de se orientar, era necessário "olhar rio [Nilo] acima (desse modo 'direita = 
ocidente')" (UT 19: n? 411). 

t êmãn . I. Sul, na direção sul, vento sul (lit., "o que está do lado direito [como quando 
alguém olha para o oriente]"). 

Usada com maior freqüência (mais de 100 vezes) para designar o Neguebe, que é a 
palavra mais comum, têmãn é, muitas vezes, usada poeticamente, conforme observado 
em BDB. Jó 39.26 fala do falcão que atravessa o céu, "estendendo as asas para o sul". Jó 
9.9 menciona "o Órion, o Sete-estrelo e as recâmaras do sul". Zacarias 9.14 fala dos 
"redemoinhos [ou ventanias] do sul". Associado a isso, Asafe refere-se ao controle soberano 
de Deus sobre o "vento do Oriente" e acrescenta que, "pelo seu poder, conduziu o vento 
sul", enquanto trazia as codornizes e o maná para os israelitas, que recentemente haviam 
sido redimidos do Egito (SI 78.26). Cf. Cantares 4.16. 
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873 n r (yánâ) 

t êmãn . I Temã. Nome de um dos netos de Esaú, filho de Elifaz e líder edomita (Gn 
36.11, 15). Sete vezes a palavra designa um distrito a nordeste de Edom (Jr 49.20; Ez 
25.13), sobre o qual cairá fogo conforme predito por Amós (1.12), e que era conhecido por 
seus sábios poderosos (Ob 8 s.; Jr 49.7). Algo aparentemente incongruente é a visão de 
Habacuque em que o santo Deus vem de Temã. O paralelo talvez explique a dificuldade 
Deus é visto como vindo daquela direção genérica como no êxodo e na experiência no de-
serto. Nelson Glueck identifica Temã com Tawilan, em The other side ofJordan, p. 25 s 

P.R.G 

*:rr (yemãnt). Veja o n? 872d. 

873 n r (yãnâ) oprimir, irritar, fazer maL 

Das 20 vezes em que o verbo é usado, apenas seis estão no qal; as demais estão no 
hifil. No entanto, em Ezequiel 46.18 ele é traduzido como "esbulhá-los da sua possessão". 
A LXX emprega thlíbõ e thlipsis como tradução de yãnâ bem como de vários sinônimos 
hebraicos, dos quais o mais comum é tsãrar, "tratar alguém com hostilidade", hifil 
"constranger". Em hebraico essas palavras expressam toda uma gama de aflições. Parece 
que yãnâ é usado no sentido de "fazer mal" a alguém, como na legislação mosaica, que 
protege os direitos do gêr, "estrangeiro residente" (ARA, "forasteiro"). Êxodo 22.21 [20] 
determina "Não fareis mal (yãnâ) ao peregrino, nem o oprimireis (lãhats, 'pressionar, 
esmagar, oprimir')" (TB), e então acrescenta a justificativa, "pois gêrim fostes na terra do 
Egito". Veja ainda mais Levítico 19.34, onde o oposto de yãnâ é "amar o próximo como 
a si mesmo". Semelhantemente Deuteronômio 23.16 117] expressa o interesse que o 
grande rei tem de que o escravo que foge de uma terra estrangeira e procura asilo não 
seja maltratado. Ademais, a legislação levítica protege os direitos econômicos de pessoas 
que facilmente poderiam ser prejudicadas financeiramente devido a um uso errado da lei 
referente ao ano do jubileu (Lv 25.14, 17). Em resumo, as estipulações da aliança 
proibiam que os ricos e poderosos maltratassem os pobres e fracos. 

Os profetas da crise babilônica empregam o particípio de yãnâ para referir-se a 
Jerusalém, a "cidade opressora", porquanto seus governantes civis haviam-se afastado do 
Senhor e se comportavam como "leões que rugem", profanando o sagrado e violentando 
a lei. Jeremias 46.16 fala da "espada que oprime" (cf 50.16). 

Os profetas consideravam essas atividades opressivas como sendo nada menos do que 
pecado contra Deus. Por tal razão, a opressão política e os maus tratos de escravos foram 
denunciados como contrários à vontade de Deus para o povo da aliança do Senhor. 

P . R . G . 

1 j r r (yeniqâ). Veja o n? 874c. 

874 p r (yãnaq ) mamar, chupar, amamentar. 
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874 p r (yãnaq) 

Termos Derivados 

874a -i-pjp (yô/íe<7> lactente, renovo. 

874b v n p : r (yôneqet) rebento. 

874c (yfniqâ) rebento, ramo. Encontrado apenas em Ezequiel 17.4. 

Comparem-se o ugaríticoy/zç, "mamar", acadianoemçi/, "mamar", musheniqtu, "ama-
de-Ieite"', egípcio s/ig, "amamentar" . A palavra aparece cerca de 62 vezes no AT. 

Propr iamente falando, o verbo indica a açào de uma criancinha mamando no seio da 
mãe (Jó 3.12; Ct 8.1; J1 2.16). Por vezes ocorre como um substantivo, criança lactente ou 
bebê ( N m 11.12; Dt 32.25). 

O sentido então alarga-se para tornar-se uma metáfora de abundância e honra. Em 
Deuteronòmio 33.19, Issacar e Zebulom "chuparão a abundância dos mares e os tesouros 
escondidos da areia". Isaías 60.16 emprega a mesma figura para predizer a grande 
riqueza e poder que Jerusalém receberá dos gentios convertidos, pois eles darão as 
energias de suas vidas tal qual uma mãe dá o leite para seu filhinho. N a verdade, Israel 
"mamará o peito dos reis" (TB). Isto faz lembrar um tema freqüentemente visto na arte 
do antigo oriente médio. U m jovem príncipe é apresentado sendo amaraentado pela deusa 
que outorgou realeza ao futuro governante da nação pagã. Em Isaías 66.11-12 esse é um 
quadro de satisfação e bem-estar. 

O grau hifil significa "dar de mamar a, amamentar". É usado na forma participial 
para designar uma ama-de-leite (Êx 2.7; Gn 24.59). Esse grau também é usado com 
referência a animais (Gn 32.15 116]; Lm 4.3) e, numa expressão figurada, para indicar o 
fazer alguém chupar mel (Dt 32.13). Outra expressão metafórica do gênero fala de reis 
e rainhas das nações gentílicas sendo padrastos e amas-de-leite de Israel. 

y ô n é q . Lactente, renovo, planta nova. Esta forma aparece apenas uma vez, a saber, 
numa referência messiânica (Is 53.2). Ela é paralela a shõresh, "raiz". Para os homens, 
o servo parecia-se com um renovo que cresce a partir do talo principal e que deve ser 
podado, pois extra i ou 3uga força3 da planta principal . 

yôneqet. Rebento, ramo. Este substantivo aparece apenas seis vezes. Em Jó 14.7 refere-
se a "rebentos" que brotam em torno do toco de uma árvore derrubada. Jó emprega essa 
idéia como argumento de sua esperança de imortalidade, pois, assim como as árvores 
tornam a brotar depois de terem sido abatidas, de igual forma a pessoa deve aguardar até 
que aconteça sua "mudança" ou " l ivramento" ou "segundo crescimento" (v. 14; veja hãlap). 
Anter iormente Bildade tinha feito menção de "renovos" espalhando-se pelo jardim (8.16). 
Então Eli faz repetiu o tipo de argumento usado por Bildade (15.30). Esses dois homens 
aplicaram esta palavra aos ímpios. 

Em Salmos 80.11 [12] temos a descrição clássica (cf SI 44.2 [3]) de Israel como uma 
videira. Al i fala-se que os rebentos da videira descem até o rio. Mas em Oséias 14.6 17] 
Israel é um ramo de choupo, caso se leia libeneh em lugar de Ubãnôn, que é como está no 
TM (cf. Os 4.13). 

A passagem mais significativa, semelhante à forma abreviada encontrada em Isaías 
53.2, é Ezequiel 17/22. A l i se diz que o Senhor tomará um "broto" (IBB, tsammeret), o que 
por interpretação é um descendente da casa de Davi, do alto do cedro. Então, dentre o 
mais alto dos ramos, ele partirá um que é "tenro" (rak), ou seja, o próprio Messias. 
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875 -iç; (yãsad) 

Observe 3C n solidariedade corporativa de toda a linhagem de Davi; assim mesmo seu 
representante final e derradeiro é Jesus Cristo. 

W.C.K. 

^ r (yanshüp). Veja o n? 1 434b. 

875 "IÇT (yãsad) estabelecer, fundar, lançar alicerces. 

Termos Derivados 

875a (yesud) alicerce, inicio, somente em Esdras 7.9. 

875b (yesôd) alicerce, base. 

875c rri iO' (yesüdâ) fundamento, com o sentido de cidade fundada. Ocorre 
somente em Salmos 87.1. 

875d "1ÇTÜ (músãd) lançamento de alicerces, alicerce. 

875e trnOIB (müsãdâ) alicerce. 

875f (môsãd) alicerce. 

875g ~ÇÇ (massad ) alicerce. 

O significado básico de yãsad é o de "fundar, f ixar com firmeza", do qual derivam os 
significados dos principais substantivos, ou seja, "alicerce"', principalmente de um prédio. 
Por essa razão, o verbo é traduzido por "fundar" uma cidade, etc. Poucas vezes é usado 
no sentido literal, como em Esdras 3.12: "losl idosos, que viram a primeira casa, choraram 
em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa [i.e., o segundo 
templo]". O piei e o pual são empregados com maior freqüência nesse sentido (i.e., com 
referência ao templo, 1 Rs 5.31; Ed 3.6, 10; Zc 4.9, etc.) e também para designar a 
fundação de uma cidade. Tanto Josué 6.26 quanto 1 Reis 16.34 mencionam que a 
maldição de reconstruir Jerico seria a morte de um dos filhos daquele que lançasse tais 
alicerces. Observe-se também a fundação de Sião, Isaías 14.32. Evidentemente se usa 
yesôd para indicar os "alicerces" do muro de uma cidade. O templo de Salomão tinha 
grandes blocos de pedra (3,6m x 4,5m), sobre o qual ele foi construído. Veja 1 Reis 5.17; 
6.37. O NT utiliza a palavra themelios para este sentido literal de alicerce de casas, torres 
e cidades (cf Lc 6.48 s.; 14.29; At 16.26; Hb 11.10; Ap 21.14, 19). 

O uso metafórico teria o sentido de algo que não se pode mover. No NT katabolê, 
"lançar ou assentar", é muitas vezes empregado para designar a "fundação do mundo" 
(IBB; e.gMt 13.35; Ef 1.4). Este uso cosmológico reflete muitas passagens do AT, e.g. 
Salmos 24.2, "Fundou-a [isto é, a terra] ele sobre os mares". Veja também Salmos 78.69; 
89.11 [12]; 104.5. 

Algumas passagens mencionam lado a lado a fundação da terra e dos céus, como 
Provérbios 3.19, "O SENHOR com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu 
(kônên) os céus" (veja também SI 102.26; Is 48.13; 51.13, 16). Existem algumas outras 
referências cosmológicas à fundação das montanhas e terras bem como dos céus e da 
terra. E, ao mesmo tempo, num versículo significativo, Jó diz que Deus "faz pairar a terra 
sobre o nada" (Jó 26.7). 

Isaías 54.11 fala do futuro de Israel, "Eis que eu assentarei as tuas pedras com 
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875 -ÇT (yãsad) 

colorida, e te fundarei sobre safiras". Este comentário escatológico antevê a 
Jerusalém descrita em Apocalipse 21—22 como uma cidade de pedras e metais 

Err. Salmos, dois versículos apresentam um uso incomum de yãsad no nifal: "Os reis 
terra se levantam {yityatstébt2), e os príncipes conspiram ( n ô s ' d u ) contra o SENHOR e 

o seu Ungido" (SI 2.2; cf. SI 31.13 (141). Conforme o expressa BDB, aqui o sentido 
'colocar-se ou sentar-se bem próximo um do outro, assentar-se em um conclave", o 
está num paralelo bastante próximo do primeiro verbo, yãtsab (q.v.), que está no 

L A noção é de pessoas que decididamente se colocam contra alguém, aqui 
'ficamente o Messias. 

isso leva a mais um uso na profecia messiânica, a saber, o de Isaías 28.16. O Senhor 
Í; "Eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, uma pedra provada, pedra preciosa 

esquina, de firme fundamento; aquele que crer não se apressará" (IBB). O contexto é 
mensagem de juízo para os "bêbados de Efraim" (28.1) e, mais especificamente, para 

f*homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém" (28.14), que 
se vangloriam de terem feito um "pacto com a morte e com o Sheol" (IBB) e de 

rem da mentira o seu refúgio, e debaixo da falsidade se esconderem" (IBB). Por essa 
' o acalentam a falsa esperança de que o "flagelo transbordante" (IBB) não os alcançará, 

como muitas vezes se disse antes dele, sustenta que a única base para uma 
rança real é a fé no Senhor da aliança. O apóstolo Pedro oferece a interpretação 

ípirada de nossa passagem quando se refere a Jesus Cristo como a "principal pedra, 
ilar ... preciosa", aliás, até mesmo como "pedra viva" (IBB), sobre a qual os crentes, 
também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual" (1 Pe 2.4-8). Paulo 
bém confirma isso em Romanos 9.32 s., onde, no entanto, ele combina Isaías 28.16 
Isaías 8.14, que fala de uma "pedra de tropeço", que Isaías usa para referir-se a 
nuel, que será para ambas as casas de Israel como "pedra de tropeço e rocha de 

(Is 8.13-15). E importante assinalar que as referências do NT, no que seguem a 
acrescentam ep' autõ, "nele", após "aquele que crer" (28.16). O TM não deixa isso 

lícito. A frase yissad betstyyôn, literalmente, "estabeleço como alicerce em Sião", faz 
ia à cidade santa como a cidade de Deus, mas ampliandn o sentido de modo a 

'uir o povo de Deus, a igreja, e seus alicerces. É essa idéia de um alicerce f irme e sólido 
e é o contexto para compreender a afirmação de Jesus de que "sobre esta pedra 

carei a minha igreja" (Mt 16.18). Também em Efésios 2.20, o apóstolo ensina que a 
í l ia de Deus foi "edificada sobre o fundamento (themelios) dos apóstolos e profetas, 

ndo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular". Veja também Apocalipse 21.14, 19 s., 
de bem pode haver um significado cristológico e eclesiológico. 

sôd. Alicerce, base. Sete das 18 vezes em que a palavra é usada referem-se à "base" 
altar (e.g., Êx 29.12). Uma vez é empregada para designar a "restauração" do templo 
Cr 24.27). 

sãdâ. Alicerce. Empregada apenas duas vezes, sendo uma em Isaías 30.32, onde diz 
peito a uma vara de "castigo** (IBB). 

Bibliografia: TH AT, v. 1, pp. 736-37. 
P.R.G. 
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876 *]Çr (yãsap) 

1ÍD% (y'sôd). Veja o n? 875b. 

r r ro - {fsúdâ). Veja o n° 875c. 

HlO* (yissôr). Veja o n? 877a. 

"JO; (yãsak). Veja -pC, n? 1474. 

876 (yãsap) acrescentar, aumentar, tornar a fazer. 

Termo Derivado 

87fia "JpV (ynspp), "Dll* (y' hnsêp) José. 

yãsap ocorre quase 200 vezes, a maioria delas no qal e no hifil (seis vezes no nifal). 
A LXX geralmente traduz por prostithemi. Não se encontrou qualquer cognato em 
u gari tico. 

Um uso bastante comum de yãsap é o de "tornar a fazer", como em Gênesis 4.2. 
"[Eva] tornou a dar à luz um filho" (IBB, cf 38.5). No caso de Abraão, que tomou Quetura 
como esposa, Gênesis 25.1 afirma que "desposou Abraão outra [lit., acrescentou ou tornou 
a tomarl mulher". As vezes, especialmente quando acompanhado de uma partícula 
negativa, é traduzido como "nunca mais", como na tocante cena em que Judá cita as 
palavras de José: "Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me veieis 
o rosto" (lit., "não acrescentareis a"; veja Gn 44.23). 

A idéia literal de "acrescentar" é claramente evidente em Levítico 27.13, 15, 19, 27. 
onde repetidamente Moisés, ao escrever acerca da pessoa que faz um voto, determina que 
"ele acrescentará a quinta parte à avaliação" caso queira resgatar um objeto ou bem. O 
caso de Ezequias também diz respeito aqui, pois, em resposta à sua oração, o Senhor 
promete: "Acrescentarei, pois, aos teus dias quinze anos" (Is 38.5). Raquel, ao dar nome 
ao seu primogênito, ora, dizendo: "Dê-me o S E N H O R ainda outro filho" (lit., "acrescente-
me". Gn 30.24). Tanto Isaías quanto Raquel reconhecem que longevidade e filhos são 
assuntos do soberano arbítrio de Deus. Com respeito a isso, observe Provérbios 10.27, "O 
temor do S E N H O R prolonga os dias." Veja também Provérbios 9.11. 

Existe um aspecto negativo ligado a yãsap. É o problema ético humano do pecado. 
O primeiro caso é o de Faraó: "Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os 
trovões, tornou a pecar [lit., acrescentou a pecarl, e endureceu o seu coração" (Êx 9.34). 
Mas isso acontece até mesmo com o povo de Deus, como se vê na expressão que se repete 
pelo livro de Juizes: "Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mau [lit.. 
acrescentaram a fazer o mall perante o S E N H O R " (3.12; 10.6, etc.). Este aumentar algo não 
precisa ser somente negativo. Em Salmos 71.14 diz o salmista: "[eu] te louvarei mais e 
mais" (lit., acrescentarei louvor). 

Há, no entanto, casos em que o sentido é positivo. A incorporação de pessoas a um 
grupo social ocorre várias vezes. Um episódio marcante ê a preocupação expressa pelos 
egípcios com o crescimento da população israelita: "Eia, usemos de astúcia para com ele 
[o povo de Israell, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se 
ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra" (Êx 1.10). O salmista ora: 
"O S E N H O R VOS aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos" ( S I 115.14). 
Cf. Isaías 14.1. Deve-se observar o uso análogo, pelo NT, em Atos 2.41, 47; 5.14; 11.24. 
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876 (yãsap) 

(«ide os crentes eram continuamente acrescentados ao Senhor, isto é, o Senhor estava 
irr-scentando-os à igreja (voz passiva em vez de média, caso em que o sentido teria sido 
de que "eles estavam se unindo"). Ligado a isto existe no AT uma esperança escatológica 
(relacionada com a doutrina do remanescente, o que se vê em 2 Reis 19.30, 31: "O que 
^scapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto 
por cima; porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou." 
(Reconhecidamente esta profecia pode ter-se cumprido parcialmente após a dizimação do 
(exército ou então depois do exílio babilônico; entretanto, caso este autor compreende 
Romanos 11 corretamente, o apóstolo Paulo aguardava confiantemente um cumprimento 
ainda maior e mais glorioso. (Cf . Na 1.15 (2.11.) Num enfoque parecido, Jeremias, ao falar 
i á o povo de Israel reajuntado, diz. "A sua alma [isto é, do povol será como um jardim 
regado, e nunca mais desfalecerão" (31.12). Observe-se também Isaías 52.1, onde 
ijerusalém é conclamada a despertar: "porque não mais entrará em ti nem incircunciso 
nem imundo" (cf . Ap 22.14-15). 

yãsap é, muitas vezes, usado como parte de um juramento, como, por exemplo, 
iquando Rute suplica a Noemi que não a force a deixá-la: "Porque aonde quer que tu fores, 
iírei eu; e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo será o meu povo, o teu Deus 
será o meu Deus.... Assim me faça o Senhor, e outro tanto (lit., e assim ele acrescente], 
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti" (IBB, Rt 1.16, 17). Cf. também 1 
Samuel 3.17; 2 Samuel 3.9; 19.13 [14]. 

Parece que a frase "me faça ... e outro tanto" envolve uma elipse, que pode ser 
compreendida quando se completa com uma possível expressão literal, tal como "e assim 
ele acrescente maldições sobre mim caso ..." Isso é plausível quando se lê, nos tratados 
tíe reis de países vizinhos, a lista de bênçãos para a obediência mas uma lista muito mais 
longa de maldições para a desobediência ou rebelião. 

vôsép, y"hôsêp. José. A forma y'hôsêp é encontrada uma única vez, em Salmos 81.5 
16]. O nome próprio aparece mais de 200 vezes no AT, referindo-se basicamente ao filho 
mais velho de Jacó e Raquel. E usado para designar a tribo, isto é, Efraim e Manassés 

[ (D t 33.13; Js 14.4; 17.1 s.)., o reino do norte (Am 5.6, 15; 7.c 10 6) e toda a nação de Israel 
(SI 80.1 [2]; 81.5 [6]). Quatro outros homens do AT têm esse nome: 1) um homem de 
^Issacar (Nm 13.7); 2) um dos filhos de Asafe (1 Cr 25.2, 9); 3) um dos que tomaram uma 
esposa estrangeira (Ed 10.42); 4) um sacerdote (Ne 12.14). 

O antropônimo deriva de yãsap, "acrescentar, aumentar, tornar a fazer" (q.v.). 
Raquel, ao dar nome ao seu filho José, diz especificamente: "Dê-me [lit., acrescente-me] 
o SENHOR ainda outro filho" (Gn 30.24). Dessa forma, já no início da vida de José há um 
reconhecimento da graça soberana de Deus, a qual de forma magnificente antecipa a 
providência de Deus em favor de seu povo, conforme se vê na vida de José (Gn 37—50). 
Observe que, no versículo 23, há um jogo de palavras entre yãsap e 'ãsap, "tirar, 
remover", que faz assonância com Josc. Em Gênesis, José deve sei considerado um 
personagem histórico. Sem dúvida alguma seu nome não é empregado no apelativo 
patriarcal para Deus, como em "Deus de Abraão, Isaque e Jacó", porque houve 12 irmãos 
em sua geração. Ele, entretanto, se torna o importante elo de ligação entre, de um lado, 
a criação e a revelação patriarcal, e, de outro, a grande revelação por ocasião do êxodo do 

[Egito. 
José não deve ser visto apenas como um exemplo de conduta ética (Gn 39). O 
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877 TO* (yãsar) 

procedimento que teve com seus irmãos quando jovem talvez revele algo a seu respei 
(Gn 37). N o entanto, Gênesis 39.9 claramente aponta para a base teológica de sua ética: 
"Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus?". Na verdade, 
longo da narrativa, o centro da atenção é a atividade divina na história de seu povo. Isto 
se vê cristalinamente na insistência de José de que, "para conservação da vida, Deus 
enviou adiante de vós" (45.5, idéia que é repetida em 45.6-9 para que não se perca 
mensagem). Depois da morte de Jacó, ele uma vez mais enfatiza o "bem" dessa 
providência divina, mesmo quando o "mal" é que havia sido desejado (50.20 s.). Aléi 
disso, em seu leito de morte José fundamenta sua fé nas promessas da aliança que, sob 
juramento, Deus fez a seus antepassados. Com base nessa certeza ele requer que s eus 
restos mortais sejam sepultados na terra prometida (50.24 s.; cf Hb 11.22). 

A explicação do José arprra dos sonhos He Faraó, He que "Deus manifestou a Faraó 
o que há de fazer" (41.25, 27, 32, 39) também deve aplicar-se aos próprios sonhos de José 
(cap. 37). Veja também 40.8. Finalmente sua vida deu claro testemunho de que andou 
junto do Senhor (39.3). Mesmo ao dar nome a seus dois filhos, tinha consciência da 
atividade graciosa de Deus (41.51 s.). 

P.R.G. 

877 (yãsar) disciplinar, repreender, instruir. 

Termos Derivados 

877a "flG" (yissôr) aquele que reprova. Somente em Jó 40.2. 

877b tIDTD (müsãr) disciplina. 

A LXX traduz basicamente comopaideuo, que enfatiza a noção de educação. O cognato 
ugarítico ysr significa "repreender, instruir" (l/T 19: n? 1 120). 

A partir do uso e de paralelos no AT, deve-se concluir que yãsar e müsãr denotam 
a correção que resulta em educação. A disciplina tem seu fundamento teológico na aliança 
que Yahweh estabelece com seu povo. Estas palavras são encontradas quase 90 vezes, 
sendo nove no Pentateuco, 26 nos profetas e 50 nos hagiógrafos (36 em Pv) . Em Levítico 
26.18. 28 usa-se yãsar na fórmula "tornarei a castigar-vos sete vezes mais", que tem um 
paralelo bastante claro no versículo 24: "[eu] vos ferirei sete vezes mais" (nãkâ, "espancar, 
ferir, bater"). A disciplina corretiva de Deus procura que o povo mude (v. 23). Os outros 
seis usos no Pentateuco encontram-se em Deuteronóinio, o importantíssimo documento 
de renovação da aliança. Deuteronômio 11.2 ss. é chave para a compreensão de müsãr: 
"Considerai ... a disciplina do SENHOR vosso Deus,... a grandeza do SENHOR,... e também 
os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó,... e o que vos fez ao 
exército do Egito,... e o que fez no deserto". Em suma, o müsãr de Yahweh é a sua 
atividade poderosa na história da aliança, atividade mediante a qual ele se revela (cf. v. 
7 com 4.35 s.). 

Não se deve interpretar negativamente a disciplina de Yahweh, pois as dificuldades 
Ho deserto tiveram como contrapartiHa aquilo que ele proveu miraculosamente, sendo que 
tanto um quanto outro t iveram como objetivo testar "o que estava no teu coração, se 
guardarias ou não os seus mandamentos" (Dt 8.2). Por essa razão, através da fome e 
também do maná que Deus providenciou eles deviam "entender que não só de pão viverá 
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o homem, mas de tudo o que procede da boca do SENHOR" (8.3). Dessa forma eles deviam 
conhecer em GCU3 corações que Yahweh estava disciplinando-os (8.5). Essa disciplina pode, 
então, ser considerada como educação teocêntrica e que realmente parte de Deus. É 
evidente que a expressão "como um homem disciplina a seu filho" tem significado teológico 
e relacionado com a aliança. Os tratados antigos freqüentemente referem-se ao rei 
suserano como o pai e ao vassalo como seu filho (cf. MCCARTHY, CBQ 27:144-7). No cântico 
da aliança de Moisés, Yahweh é chamado de Pai (Dt 32.6; cf 1.31; Is 1.2) do povo da 
aliança (embora Êx 4.22; Dt 1.31 ensinem o mesmo conceito). Por essa razão, está na 
aliança a base teológica para um pai terrestre disciplinar o filho. Ele tem em si a imagem 
do seu Senhor, o Senhor da aliança, e como tal tem uma relação análoga com seus filhos 
— repreendendo, corrigindo, instruindo, atendendo às necessidades — coisas que são 
expressões de um relacionamento interpessoal de amor. Esse também é o sentido dos 30 
usos em Provérbios e outras passagens, por exemplo, Provérbios 3.11-12, onde se diz que 
músár e tõkahat, "repreensão, correção", procedem de Yahweh, "porque o SENHOR 
repreende (ydkah) a quem ama Cáhab), assim como o pai ao filho a quem quer bem". Por 
esse motivo, a disciplina transmite certeza de que realmente se é filho daquele que 
disciplina, pois músdr aponta para um estilo de vida teocêntrico e, só num segundo plano, 
para o comportamento ético. Provérbios 1.7 estabelece um paralelo de tal disciplina com 
o "temor do SENHOR"; e 1.8, com tôrâ, "instrução, ensino". Isso também explica o valor 
incalculável do músdr (8.10) e o motivo pelo qual os insensatos o desprezam (15.5, 32). 
Provérbios e outros textos de literatura sapiencial falam da disciplina com ênfase na 
instrução. É tentador ver que apenas na aliança as noções aparentemente díspares de 
correção e instrução confluem harmonicamente. 

Como se ministrava a disciplina? Provérbios 22.15 fala da "vara da disciplina". Mas, 
um maior número de vezes, o müsãr é instrução oral, daí a íntima associação com a tôrà. 
Em Jó 5.17 ss., ao conclamar Jó a não "desprezar a disciplina do Todo-Poderoso", Elifaz 
revela possuir uma percepção das maneiras que Deus pode usar para disciplinar seus 
filhos: dor e ferimentos, fome e guerra. Amós acrescentaria seca, pragas na lavoura, 
gafanhotos, epidemias e terremotos (4.6-11). 

Os profetas desenvolvem o tema de músdr tal como visto em Deuteronômio 11.2, 
revelando a disciplina divina através de seus atos poderosos na história do povo de Israel 
e Judá em particular e das nações em geral. Deus lida com seu povo tendo como ponto de 
partida a advertência e a correção. É assim que se deve entender a severidade do exílio 
ucf. Os 5.2; 7.12; Is 8.11 . Mas todos esses atos de disciplina tornam-se inúteis com a 
^^resistência e obstinação daqueles que a recebem (cf Jr 2.30; 5.3; 7.28; 17.23; 32.33). Isaías 
53.5 acrescenta que "o castigo que nos traz a paz estava sobre ele". Este é claramente um 
contexto de expiação substitutiva. Aqui apresenta-se o Servo do Senhor como alguém que 
assume vicariamente o terrível "castigo", revelando de modo mais claro os métodos 

misericordiosos de Deus tratar o seu povo rebelde (peshaARA, "transgressões") através 
de julgamento e sofrimento redentivos. 

Bibliografia: TH AT, v. 1, pp. 738-41. 
P.R.G. 

JT (yãe). Veja o n? 879a. 
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878 1JT (yã'ad) 

878 "IIT (yã'ad) designar, prometer em casamento, reunir, encontrar, 
estabelecer. 

Termos Derivados 

878a irnVf Ceda) congregação. 
878b t l r à (mô'éd) local determinado. 

878c ~ÍJ?ÍD (mô'ãd) local de assembléia, somente em Isaías 14.31. 

878d rnittO (mü'ãdâ). Ocorre somente na frase 'ãrê hammuãdâ, "cidades 
designadas" (Js 20.9). 

O sentido básico desta raiz é o de "designar", sentido em que ocorre no Rolo de 
Guerra, nos Salmos de Ação de Graças e na Regra da Comunidade Messiânica de 
Qumran. Em Êxodo 21.8 a ARA traz "desposar", e a BJ "destinar". Em Amos 3.3 a ARA traz 
"haver acordo". 

Usa-se a raiz no qal para designar o noivado de uma mulher (Êx 21.8), um certo 
tempo (2 Sm 20.5) e local de encontro, e indicar uma vara (IBB, Mq 6.9; ARA, "tribos"). 

A forma nifal é usada para referir-se ao encontro de Deus com Israel no santuário 
(Êx 25.22; 29.43 s.; 30.6, 36) e ao ato de a congregação reunir-se para adoração (Nm 10.3; 
1 Rs 8.5; 2 Cr 5.6) ou outras atividades. É de interesse notar que o encontro de Deus com 
o representante de Israel junto ao "propiciatório" (kappõret, q.v.) é um encontro marcado 
(Êx 25.22, PIB, "ali me encontrarei contigo"; ARA, "ali virei a ti"). Assim também acontecia 
com referência a outras ocasiões em que Deus se encontrava com o povo diante do 
tabernáculo. Esperava-se que o povo viesse aonde Deus havia prometido encontrar-se com 
eles. Deus não falta a seus compromissos. 

Também pode-se usar o nifal com a preposição 'a/, "contra", para indicar um 
ajuntamento rebelde contra o Senhor (Nm 14.35; 16.11; 27.3). É empregado para referir-se 
a reis que somam forças (Js 11.5). 

Pode também indicar a ação de marcar um compromisso (Am 3.3; Jó 2.11; SI 48.4 
15]). O hifil significa designar (Jr 49.19) ou, em alguns casos, intimar (Jr 50.44; Jó 9.19). 

O particípio hofal, miCãdim, significa aquilo que é determinado ou estabelecido (Jr 
24.1; Ez 21.16 (21]). 

' édâ . Assembléia, congregação, multidão, povo, enxame, 'êcíú ocorre com f reqüênc ia 
nos escritos de Qumran como um designativo dado pela própria comunidade. 

'êdã é um substantivo feminino oriundo de yã'ad, "designar", indicando uma 
assembléia reunida por convocação. Aparecendo pela primeira vez em Êxodo 12.3, o 
substantivo ocorre 145 vezes no AT e é traduzido 127 vezes pela LXX como synagõgê. 
Entretanto, o nome cm si não deixn implícito o propósito do reunião; dc33a forma ele pode 
indicar um enxame de abelhas (Jz 14.8) e uma multidão de touros (SI 68.30 [31]). Pode 
ser um ajuntamento dos justos (SI 1.5), mas existe também a assembléia de malfeitores 
(SI 22.16 [17]), de homens violentos (SI 86.14) e de ímpios (Jó 15.34). Os seguidores de 
Coré (Nm 16.5) e Abirão (SI 106.17-18) são, muitas vezes, chamados de "grupo", 'édâ 
designa a assembléia do povo reunido em juízo perante o Senhor (SI 7.7 [8]). Semelhante 
é a designação de uma assembléia das autoridades divinas (SI 82.1), designação 
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praticamente idêntica a uma expressão ugarítica indicativa de uma assembléia de deuses 
subordinados no panteão (texto 128:11, 7, 11). 

A despeito do fato de que "assembléia e congregação" aparecem lado a lado (qãhãl 
we'êdâ, Pv 5.14), parece que qãhãl e 'êdà são sinônimos para todos os propósitos 
práticos, 'êdâ também é usado para referir-se a grupos de animais, mas qãhãl não o é. 
'êdâ ocorre a maioria das vezes em Êxodo, Levítico e Números e apenas três vezes nos 
profetas (Jr 6.18; 30.20; Os 7.12). Por outro lado, qãhãl aparece poucas vezes naquelas 
porções do Pentateuco, mas é freqüente em Deuteronômio. O livro de Crônicas emprega 
qãhãl inúmeras vezes, mas 'êdâ apenas uma vez (2 Cr 5.6 = 1 Rs 8.5). Uma pessoa pode 
ser excluída da 'êdâ (Èx 12.19), mas o mesmo também é válido para a qãhãl (Nm 19.20). 
Bastardos, amonitas e moabitas são excluídos até a décima geração; mas edomitas e 
egípcios são barrados só até a terceira. 

O que é muito característico do AT é o uso de 'êdâ para referir-se à congregação de 
Israel. "A congregação" (hã'êdâ) ocorre 77 vezes em Êxodo, Levítico, Números e Josué. 
Temos também "a congregação do Senhor" (Nm 27.17; 31.16; Js 22.16-17); "a congregação 
de Israel" (Êx 12.3; Js 22.20) e "toda a congregação". Existe "a assembléia da congregação 
de Israel" Í IBB , qrhal'ãdat yisrã'êl, Êx 12.6; ARA, "o ajuntamento da congregação de 
Israel") e **a assembléia da congregação dos filhos de Israel" (IBB, qehal 'ãdat b'nê 
yisrã'êl, Nm 14.5; ARA. "a congregação dos filhos de Israel"). 

Moisés chefiou a 'êdâ quando ela se encontrava no deserto, mas havia outras 
autoridades designadas: príncipes (Êx 16.22; 34.31; Nm 4.34, etc.), anciãos (Lv 4.15; Jz 
21.16), cabeças das casas paternas (Nm 31.26) e pessoas de renome (Nm 1.16, BJ; a ARA 
é obscura; 26.9). Os homens em idade de combate eram "os arrolados da congregação" 
(ARA, Êx 38.25; PEB, "os recenseados da comunidade"). 

A 'êdâ recebia sinal para reunir-se quando duas trombetas de prata eram tocadas 
(Nm 10.2). Ela se reunia para a guerra (Jz 20.1), para tratar de casos de quebra da 
aliança com o Senhor, de assuntos das tribos, de adoração (1 Rs 8.5; SI 111.1) e em épocas 
de catástrofe nacional. Reunia-se para coroar um rei (1 Rs 12.20) e para outras questões 
políticas. Agia como uma unidade ao enviar homens para a guerra (Jz 21.10, 13). O termo 
'êdâ aparece pela última vez na literatura histórica (em 1 Rs 12.20) por ocasião da 
divisão do reino. Sua ausência em Crônicas e Esdras-Neemias é um argumento contra a 
idéia de que a palavra foi cunhada pela comunidade pós-exílica. 

mô 'èd . Sinal combinado, tempo determinado, estação determinada, local de 
assembléia, festa designada, 

Este substantivo masculino ocorre 223 vezes. Freqüentemente designa um tempo ou 
local determinados sem maior atenção para o propósito desse tempo ou local. Pode ser a 
época para o nascimento de uma criança (Gn 17.21; 18.14; 21.2), a vinda de uma praga 
(Êx 9.5), a estação migratória de uma ave (Jr 8.7), um tempo combinado (1 Sm 13.8; 
20.35), o momento de cumprir uma visão (IIc 2.3), os tempos do fim (Dn 8.19), ou a época 
de festas (Lv 23.2) e solenidades (Dt 31.10). 

Os corpos celestes existem para determinar as estações (Gn 1.14; SI 104.19). Cada 
festa é um mô'êd. mas coletivamente elas são as "festas fixas do SENHOR" (môfãdê 
YHWH, Lv 23.2, etc.). Aparecendo às vezes (Os 9.5) junto de hag (que designa as três 
grandes festas anuais), deve-se imaginar mô'êd como uma palavra de amplo uso, 
indicando todas as assembléias religiosas. Jerusalém tornou-se a cidade das assembléias 
(Is 33.20; cf Ez 36.38), que caracterizavam-se por um grande regozijo e cuja falta foi 
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grandemente sentida durante a época do exílio (Sf 3.18; Lm 1.4). 
Em uma oprotunidade môêd é um sinal combinado (Jz 20.38), mediante o qual os 

homens deveriam agir. 
O Senhor encontrava-se com Moisés na "Tenda da Reunião" (BJ, PIB; 'õhel moédz 

ARA, "tenda da congregação"). Ele aparecia na nuvem junto À entrada da tenda e falava 
com ele "face a face, como qualquer fala a seu amigo" (Êx 33.7, 11; Nm 12.8). O propósito 
de Yahweh encontrar-se com Moisés e Israel é revelacional (Êx 29.42; 33.11; N m 7.89). 
A LXX traduz mais de uma centena de vezes 'õhel mô'êd por skênê marturiou ("tenda 
do testemunho"), o que provavelmente associa incorretamente mô'êd com 'êd ou 'âd. Mas 
a idéia geral transmitida, a de local de revelação, é correta. De acordo com alguma-
passagens, a tenda ficava fora do acampamento (Êx 33.7-11; N m 11.24-30) mas, segundo 
outras, estava localizada dentro (Êx 25.8). Críticos literários têm tradicionalmente 
explicado essas passagens como originárias de duas fontes, E e P, sendo que P não 
refletiria uma situação histórica. Contudo, é totalmente possível que tenham existido duas 
tendas sucessivas e chamadas de 'õhel mô'êd. A primeira era a tenda de Moisés, que foi 
usada antes do término do tabernáculo, o qual foi chamado também de 'õhel mô'êd bem 
como de mishkãn. 

mô'éd também designa um "conselho", como na frase "homens escolhidos do 
conselho" (Nm 16.2; ARA, "eleitos por ela"; PIB, "membros do conselho"). Na história de 
Wen Amun (JNES 4:245) Wilson descobriu um paralelo com o conselho da cidade de Zakar-
Ra'al de Gebal O rei da Babilônia sonha com um trono no "monte da congregação" (har 
mô'éd), no norte (Is 14.13), uma frase semelhante à expressão ugarítica que designa o 
concilio dos deuses (veja acima). Estudiosos têm visto um paralelo entre essas expressões 
e as palavras que se referem à corte que cerca o Senhor ou ao ajuntamento dos ministros 
de Deus, o que é descrito como "congregação de Deus" Cãdaí êl; SI 82.1), onde ele se 
encontra e julga. 

mô'êd é também a assembléia adoradora do povo de Deus, por isso os adversários 
de Yahweh bramam no meio das suas assembléias (SI 74.4). É possível que essa seja uma 
antiga designação da sinagoga ("lugares designados de Deus", mô'ãdê êl, SI 74.8; ARA, 
"lugares santos de Deus"). Entretanto, é objeto de disputa se essa frase de fato refere-se 
a antigas sinagogas. 

Bibliografia: H A R A N , Menahem, "The nature of the 'Ohel Mo'edh in pentateuchal 
sources", JSS 5:50-55. — P O P E , M. H., "Congregation", in IDB, p. 669-70. — S C O T T , John 
A., "The pattern of the tabernacle", Tese de doutorado não-publicada, University of 
Pennsylvania, 1965. — W E I N F E L D , Moshe, "Congregation", In Encyclopedia Judaica, v. 
3, pp. 893-6. — THAT, v. 1, pp. 742-5. 

J.P.L. 

879 (yã'â) arrebatar conjuntamente. Ocorre somente em Isaías 28.17. 

Termo Derivado 

879a 3T (yãO pá 

TilT (yã'ôr). Veja o n? 888a. 
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883 (y'l) 

80 *T2T (yã'az). Ocorre somente como um particípio do nifal, em Isaías 33.19, 'am 
nôãz, "um povo bárbaro (?)". 

81 (yã'at) cobrir. Ocorre somente em Isaías 61.10, me<il t.sedãqâ ye<ãtãni, "e le 
me cobriu com um manto de justiça". 

2 (ya'al) /, lucrar, ter proveito, aproveitar. Ocorre apenas no hifil, usado 23 
ezes. A LXX traduz 19 vezes por õphelõ, etc., com o sentido de "ajudar, auxiliar, 
proveitar, ser de utilidade para". 

Existe uma conotaçãu predominantemente negativa no uso deyã'al conforme aparece 
o AT. Parece que não é usado em ugarítico. Até mesmo õphelõ, que é usado no NT, 

nsmite uma idéia negativa. Do ponto de vista religioso, os ídolos não são de proveito 
gum, por exemplo, na famosa sátira que Isaías faz da fabricação de ídolos: "Todos os que 
" em ídolos são nada, e as coisas em que se deleitam não são capazes de nada [lit., 'são 

de nenhum proveito!. . . . Quem faz um Deus funde uma imagem que presta para nada" ( Is 
4.10, conforme traduzido por C. Westermann). Em Jeremias 2.8, 11, Israel é 

causticamente repreendido por trocar o Senhor por aquilo que não é deus, "Todavia o meu 
povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito". Ve ja também Jeremias 
16.19; Habacuque 2.18; 1 Samuel 12.21. 

Do ponto de vista político, os profetas advertem contra a futi l idade de confiar em 
alianças com países estrangeiros, como quando Isaías 30.5 fala de uma aliança com o 
Egito: T o d o s serão envergonhados dum povo que de nada lhes valerá, não servirá nem 
de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio". 

Os bens não têm qualquer valor quando a questão é o destino eterno. Provérbios 
11.4, "As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte", deve 
ser comparado com as palavras de Cristo, "Que aproveitará o homem se ganhar o mundo 
inteiro e perder a sua alma?" (Mt 16.26). 

Mesmo quandoyã'al possui uma denotação positiva (apenas três vezes) , ainda assim 
existe uma conotação negativa, como em Jó 30.13 (aqueles que lucrariam com a destruição 
de Jó ) e Isaías 47.12 (a Babilônia, que poderia t irar proveito com suas feitiçarias). Isaías 
48.17 é o único uso positivo, que engrandece o Senhor como aquele que traz benefícios 
para seu povo: "Eu sou o SENHOR, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo 
caminho em que deves andar." Isso ref lete claramente o conceito bíblico de mordomia, ou 
seja, tudo aquilo que alguém tem e possui lhe pertence somente por causa da graciosa 
provisão div ina (cf. 2 Co 8.9; 9.8). 

Bibliografia: TH AT, v . 1, p. 746-87. 
P.R.G. 

883 (y'l . II- Aceita como raiz de: 
883a ^ I T yaél) bode montes. 

883b Tv?V\ yaãlâ) cabra montes. 

]JT (ya'an). Ve ja o n°. 1 650e. 
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884 ]JT (y'n) 

884 (y'n). Aceita como raiz de : 

884a ]IT (yaên) avestruz (somente em Lm 4.3). 

884b 771JT (ya'ãnâ). Somente na f rase bat ya'ãnâ. Avestruz {.BDB, GB) ou coruja. 

885 " yaêp) / / , estar exausto, desmaiar. 

Termos Derivados 

885a (yaêp) exausto, desmaiado. 

885b ^ IT (v^ãp) fraqueza, desmaio. 

886 (yp). II. Aceita como raiz de: 
886a HSITin (tô'ãpà) eminência. 

887 (yã 'a ís ) sugerir, aconselhar, decidir, inventar (um plano), planejar. 

Termos Derivados 

887a "^n^iJ Cêtsâ) conselho, propósito, desígnio. 

887b H ^ i G (mô'e*sâ) conselho, plano. 

Em mais de 70 vezes a LXX traduz este verbo por bouleuõ ou algum de seus 
compostos, "dar conselho, deliberar, decidir, determinar". A primeira ocorrência de yã'ats 
encontra-se em Êxodo 18.19. Jetro, vendo o imenso fardo que estava sobre Moisés, diz: 
"Eu te aconselharei, e Deus seja contigo". Ele então oferece a Moisés um plano 
organizacional e lhe sugere como dar conta das responsabilidades administrativas de 
governar e julgar o povo. Jetro aconselha com base em sua idade e/ou experiência. 
Recorde-se a rejeição, por Roboão. do "conselho" Cétsâ) dos anciãos (1 Rs 12.8. 13). 
Moisés, na condição de principal administrador do povo de Deus, não estava obrigado a 
aceitar aquele conselho. U m caso ilustrativo é a rejeição, por Absalão, do bom conselho 
de Aitofel , conselho este que foi rebatido pelo mau conselho dado por Husai (2 Sm 17). 
Jetro, como conselheiro, apresenta um plano cuidadosamente elaborado juntamente com 
providências para sua implementação. Em 2 Reis 18.20 a expressão "conselho e poder 
para guerra", com a qual Rabsaqué demonstra seu menosprezo por Ezequias, sugere as 
costumeiras e cuidadosas decisões que integram o plano de combate, neste caso para 
defesa. 

Salmos 33.10 fala de nações e povos que têm seus conselhos e planos (mahãshãbâ, 
•pensamento, estratagema, plano, propósito"; ARA, "intentos' ) , embora não de acordo com 

'desígnios Cêtsâ) e intentos" de Deus (cf Is 8.10; 30.1). 
Em contraste com os conselhos dos homens e das nações, o AT fala do "conselho do 

Senhor". Salmos 33.10s. apresenta este tópico de forma claríssima: "O Senhor desfaz o 
conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para 
sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações" (IBB). Vale assinalar aqui o 
poder que Deus tem de cancelar e frustrar os planos dos homens. O caso do conselho de 
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888 -IIT (y'r) 

Aitofel é esclarecedor. Em 2 Samuel 15.31 Davi ora para que o Senhor "transtorne em 
loucura o conselho de Aitofel". Com isso ele reconhece que Deus soberanamente descarta 
o que o homem propõe. Além do mais, em 2 Samuel 17.14, depois de Absalão escolher o 
conselho de Husai em detrimento do de Aitofel, o autor inspirado faz o seguinte 
comentário teológico: "Pois ordenara o SENHOR que fosse dissipado o bom conselho de 
Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão." Cf. Neemias 4.15 (9J. 

O conselho do Senhor é eterno; ele "dura para sempre" (SI 33.11). O caráter 
duradouro do conselho e plano do Senhor está alicerçado na imutabilidade do próprio 
Deus. Os "desígnios do seu coração" podem ser identificados com as "coisas ocultas" (Is 
48.6; Jr 33.3) que pertencem ao Senhor nosso Deus. É Deus quem assegura o 
cumprimento de seus decretos eternos. Isaías integra essas idéias com muita propriedade: 
"Lembrai-vos das coisas passadas da antigüidade; que eu sou Deus e não há outro, eu sou 
Deus, e não há outro semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que há de 
acontecer, e desde a antigüidade as coisas que ainda não sucederam; que digo: 'O meu 
conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade'; que chamo... de uma terra 
longínqua o homem do meu conselho [lit., o homem que executa o meu propósito, i.e., 
Ciro]. Eu o disse, eu também o cumprirei; tomei este propósito, também o executarei" 
(46.9-11). Vale recordar que 'êtsâ é traduzido na LXX por boulê, uma palavra repleta de 
significado teológico no NT (veja At 2.23; 4.28; 5.38-39; 20.27; Ef 1.11, onde "o conselho da 
sua vontade" expressa a preordenação imutável da vontade divina; cf Hebreus 6.17, "a 
imutabilidade do seu propósito"). 

A partir da interpretação teológica conceituai surgem conclusões antropológicas e 
éticas. Moisés prevê que Israel será um povo inconstante, caracterizando-o como uma 
"gente falta de conselhos", i.e., que não segue os planos e propósitos de Deus (Dt 32.28). 
Jó reconhece que, por falta de conhecimento, ele obscureceu (ARA, "encobriu") o conselho 
(42.3; cf. 38.2). Em Provérbios, quem rejeita e despreza o conselho o faz para seu próprio 
prejuízo (1.25, 30), mas "o sábio dá ouvido aos conselhos" (12.15). Com base em Provérbios 
19.20-21 entendemos que o conselho que os piedosos são instados a ouvir é o "conselho" 
do Senhor (v. 20), o qual permanecerá, em contraste com os "muitos propósitos ... [do] 
coração do homem" (v. 21). O homem bem-aventurado de Salmos 1.1 é aquele que "não 
anda no mnselho dos ímpios". Ademais, em Salmos 32.8, o salmista é encorajado tanto 
pela instrução e ensino do Senhor quanto pela palavra de que, "sob as minhas vistas, te 
darei conselho (yã'ats)" (cf. 73.24). 

E preciso analisar duas passagens cristológicas relacionadas a isto. Isaías afirma que 
a única esperança de Judá poderá ser encontrada na pessoa do Messias, que é 
caracterizado por quatro nomes compostos, sendo que o primeiro é "Conselheiro 
Maravilhoso" (BLH, 9.6). A criança que há de nascer e sobre cujos ombros repousará o 
governo do mundo é alguém cujos planos, propósitos, desígnios e decretos para o seu povo 
são maravilhosos. Em 11.2 ficamos sabendo também que "conselho" é uma dádiva do 
próprio Espírito Santo de Deus. Conseqüentemente, Jesus Cristo é apresentado como o 
conselheiro por excelêueia. 

Bibliografia: THAT, v. 1, pp. 748-52. 
P.R.G. 

888 "TiT (y'r). I. Aceita como raiz de: 
888a (ya'ar) floresta, bosque, mata cerrada. A LXX traduz como drumos. 
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889 "UT (y'r) 

O cognato ugaritico y'r é bastante comum, sendo usado como antropônimo. 
topônimo e adjetivo pátrio. 

Florestas específicas são identificadas no AT, por exemplo, as florestas do Líbano < 1 
Rs 7.2), de Efraim (2 Sm 18.6), de Herete (1 Sm 22.5), do Sul (Ez 20.47 [21.31), do 
Carmelo (MS, embora uma melhor tradução talvez seja "sua floresta mais densa", 2 Rs 
19.23; Is 37.24). Josué designa a área de floresta na região montanhosa de Efraim como 
possessão dos filhos de José, incentivando-os com as seguintes palavras: "Se és grande 
povo, sobe ao bosque e abre ali clareira" (Js 17.15; cf v. 18). 

Aparentemente, na época do AT, as florestas eram suficientemente densas para 
animais selvagens ficarem vagando à vontade, por exemplo, ursos (2 Rs 2.24), um leão 
rugindo (Am 3.4; Mq 5.8 [71; Jr 5.6; 12.8), javalis (SI 80.13 [141) e bestas-feras em geral 
(Is 56.9; Ez 34.25). 

Salmos 29.9 rende glória a Deus ao declarar que "a voz do SENHOR faz dar cria às 
corças [ou 'retorce os carvalhos', BJ], e desnuda os bosques". Outras metáforas ou símiles 
fazem referência aos juízos do Senhor, como, por exemplo, no julgamento da Assíria em 
Isaías 10.18, "Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil". Cf 
Salmos 83.14 [151; Jr 21.14. Às vezes, a idéia de juízo é apresentada de forma totalmente 
oposta, de maneira que, ao invés de destruição da floresta, descreve-se o juízo como 
permissão para transformar-se numa selva, como em Miquéias 3.12, "Sião será lavrada 
como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em 
lugares altos dum bosque" (IBB), isto é, num local tomado de vegetação espessa. 

O simbolismo da floresta não é, entretanto, totalmente negativo. O ato poderoso de 
salvação e perdão operado pelo Senhor requer gritos de júbilo, como em Isaías 44.23. 
"retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o SENHOR 
remiu a Jacó". Num contexto ligeiramente diferente, a noiva de Cantares de Salomão, 
referindo-se a seu noivo, diz que "qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu 
amado entre os jovens; desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu 
fruto é doce ao meu paladar" (2.3). 

P.R.G. 

889 ""IIT (yV). II. Aceita como raiz de: 
889a (ya'ar) //, favo de mel 
889b rn iT (ya'râ) favo de mel 

890 HS* iyãpâ) ser belo, lindo. 

Termos Derivados 

890a tnç ; (yãpeh) belo, lindo. 
890b "TETnS" (Ypêh-p íyâ ) muito lindo. A reduplicação do adjetivo em sua forma 

diminutiva intensifica a idéia de beleza, lit., "lindo-lindinho", isto é, "mui lindo". 
890c 'ET ( Y p t ) beleza. 

ycipâ aparece somente oito vezes, inclusive em Salmos 45.2 [3], yopyãpttâ, que 
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890 ns; (yãpá) 

muitos procuram emendar. Mas Dahood sugere que nessa passagem a palavra talvez seja 
uma forma dialetal genuína, como no ugarítico d'd', que segundo ele é forma "bem 
conhecida" e derivada de yd', e em ysmsmt, "beleza" (em AB, Psalms. v. 1, p. 271). As 
consoantes podem ser interpretadas como mera reduplicação do adjetivoyepí, o qual torna-
se então um verbo estativo. 

yãpeh. Belo, lindo, excelente. Traduzido pela LXX como kalos, "lindo, útil, bom". O 
ugarítico possui uma palavra provavelmente cognata yp(?) (UT 19: n" 412). 

Esteticamente yãpeh denota "beleza no sentido de aparência exterior". Por exemplo, 
em Gênesis 12.14 acerca de Sara, "Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que 
a mulher era sobremaneira formosa". No caso de Raquel (Gn 29.17), ela "era formosa de 
porte e de semblante" (yepat tõ'ar wipat mar'eh, lit., "bela de forma e bela de se olhar"). 
Cf Cantares 7.6 [71; 2 Samuel 13.1 acerca de Tamar; 1 Reis 1.3, 4, acerca da sunamita 
Abisague. Nas demais passagens essas palavras descrevem rapazes, por exemplo, em 
Gênesis 39.6, "José era formoso de porte e de aparência". Cf 2 Samuel 14.25 acerca de 
Absalão; 1 Samuel 17.42 acerca de Davi; Cantares 1.16. Tratada como uma mulher, 
Jerusalém é chamada de "formosa elevação" (PIB, SI 48.2 [3]). Cf. também Ezequiel 16.13, 
14, 15, 25. Tiro (Ez 27.3) e Egito também são chamados de belos, este último numa 
metáfora com o diminutivo reduplicado em Jeremias 46.20, "Novilha mui formosa é o 
Egito". A palavra é, porém, empregada literalmente para referir-se a vacas em Gênesis 
41.2, 4, 18, onde, no sonho de Faraó, vacas "formosas e gordas" contrastam com as "feias 
e magras". Outros objetos belos mencionados nas Escrituras são oliveiras e cedros (Jr 
11.16; Ez 31.3), pés (Ct 7.2), olhos (1 Sm 16.12). Em Ezequiel 33.32, o ministério do 
profeta é descrito como "uma canção de amores, canção de quem tem voz suave [ou 'bela', 
'agradávell , e que bem tange [um instrumento musicall" (IBB). Eclesiastes 3.11 declara 
que "tudo fez Deus formoso no seu devido tempo". 

Essas palavras são empregadas algumas vezes em Ezequiel 28 para descrever o rei 
de Tiro e a sabedoria pela qual aquela cidade era conhecida. Os inimigos de Tiro 
"desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o 
teu resplendor" (v. 7). O próprio rei é descrito como "cheio de sabedoria e formosura" (v. 
12). Mas isto revelou ser o motivo de sua queda, pois o versículo 17 declara que "elevou-se 
o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu 
resplendor". Caso o rei de Tiro simbolize Lúcifer, pode-se ter uma idéia do potencial de 
sedução do povo de Deus. Jeremias fala de artífices que embelezam o ídolo de madeira 
que fazem: "com prata e ouro o enfeitam" (10.4). 

Existem duas passagens messiânicas que empregam estas palavras. Em Salmos 45.2 
[31, num cântico que celebra o casamento do rei, o escritor diz: "Tu és o mais formoso dos 
filhos dos homens; nos teus lábios se extravasou a graça; por isso Deus te abençoou para 
sempre." Ao profetizar que a esperança futura de Israel estava na pessoa do Messias, 
Isaías diz: "Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até 
longe" (Is 33.17). A LXX traduz por doxa (em vez de kalos), pensando em sua glória celeste. 
Mas esta tradução de y'pi é incomum. 

Caso essas sejam referências messiânicas, então qual 3cria o 3cntido de Isaías 53.2: 
"não tinha aparência nem formosura"? Não há qualquer menção a "beleza" em Isaías 53. 
Ademais, o servo é visualizado em seu sofrimento, especialmente na cena da crucificação. 
Em vista de 52.14, "o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro 
qualquer", e à luz da descrição que o NT faz da tortura brutal infligida a Cristo (e.g., a 
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891 (yãpah) 

coroa de espinhos enterrada em sua cabeça), concluímos que em seu sofrimento Cristo não 
exibiria a beleza descrita em outras passagens. Alguns teólogos têm-se oposto à idéia de 
um Cristo feio com base na noção helênica de que a beleza é intrínseca à divindade. Caso 
seja válida a interpretação da igreja de que Cantares de Salomão é um texto messiânico, 
então os vários usos deyãpeh, etc., para referir-se ao noivo parecem favorecer nosso ponto 
de vista de um Cristo belo. O fato de que a beleza pode ser definida no sentido espiritual 
de beleza interior não deve ofuscar o fato da beleza exterior de nosso Senhor. 

Deve-se fazer menção de uma última referência. Zacarias 9.16 s. fala do povo de Deus 
resgatado, "O SENHOR seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo: 
porque eles são pedras de uma coroa, e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é 
a sua bondade! E quão grande a sua formosura!" Que o povo de Deus reflita já agora a 
beleza do Senhor nosso Deus (cf. SI 90.17). 

P.R.G. 

rrsrnjy (Ypêh-piyyâ ) . Veja o n? 890b. 

891 *n|T (yãpah) soprar. Esta forma variante de púah ocorre somente no grau 
hitpael, em Jeremias 4.31, tityappêah, "ofegante" (ARA). 

Termo Derivado 

891a nET (yápêah) soprar, arfar. Ocorre somente em Salmos 27.12, wipêah 

hãmãs, "arfar violência". 

(yepi). Veja o n? 890c. 

892 (yãpa*) resplandecer, fazer brilhar. Usado oito vezes e apenas no hifil. Em 
Jó 10.3 a ARA traduz por "favorecer". 

Termo Derivado 

892a (yip'â) brilho, esplendor. Usado em Ezequiel 28.7, 17 para referir-se 
ao rei de Tiro. 

yãpa' é usado para referir-se ao Senhor que resplandece desde o monte Parã (Dt 
33.2), Sião (SI 50.1), entre os querubins (SI 80.1 [2]). Sem dúvida alguma essas são 
referências ao majestoso esplendor de sua santidade, conforme revelada no fulgor 
teofânico da glória Shekinah. Mas, posteriormente, o resplendor da glória do Senhor fica 
explicitado na afirmação de Jesus de que é a luz do mundo. Em Jó 37.15 talvez a 
referência seja literalmente à luz, possivelmente relâmpagos, os quais Deus criou. 

A queixa de Jó em 10.3 menciona a luz divina a brilhar favoravelmente sobre os 
ímpios, enquanto ele próprio sente profundamente a sua condição tenebrosa. 
Semelhantemente, ao amaldiçoar o dia em que nasceu, Jó expressa o desejo de que não 
"resplandeça sobre ele a luz" (3.4), isto é, que aquele dia não seja visto com simpatia nem 
seja motivo de alegria nem comemoração. Muito mais tardo, o derivadoyip'â, "resplendor", 
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893 KiT (yãtsáO 

é empregado para descrever a posição elevada e exaltada do rei de Tiro, da qual ele caiu 
devido ao orgulho. 

E interessante observar que o ugarítico yp' é o cognato semântico, aparecendo tanto 
em textos como em muitos nomes pessoais (cf. yp'b'l "Baal resplandeça"). Mas a raiz 
ugarítica não se refere claramente a uma teofania no sentido do AT. A is le i tner (AisWUS n? 
1 2 1 " traduz como "ser sublime" (hehr sein). 

Bibliografia,: TH AT, v. 1, pp. 753-54. 

P.R.G. 

893 S jT iyãtsãf) sair, vir para fora, avançar. 

Termos Derivados 

-93a (yãtsV) aquilo que sai (de algo), ocorre em 2 Crônicas 32.21. 

-93b t&Sfe^ (tse'êtsã') descendência, fruto da terra. 

893c tfclTQ (môtsa) ato de sair, local de saída. 

-93d (môtsd'â ) origem ( M q 5.1), locais de expelir, isto é, latr ina (2 Rs 

10.27). Ocorre somente no plural. 

- 9 3 e t n ^ i n (tôtsãa) saída, limite. 

yãtsã' ocorre mais de mil vezes no qal e no hifil, mas apenas cinco vezes no hofal. 
O h i f i l possui o sentido causativo usual, "fazer sair, trazer para fora, conduzir para fora". 

A noção básica de yãtsa' é a de "sair". É usada l i teralmente para indicar o 
movimento de sair de um lugar ou de diante da presença de alguém. Usa-se a palavra 
com referência à natureza, isto, é, água que sai da rocha, o sol que sai do oriente, etc. Com 
vistas ao nosso estudo, analisaremos os seguintes usos. Primeiro, a palavra é 
freqüentemente usada para designar o grande evento do êxodo, que constitui o principal 
foco de atenção teológica no AT. O hifil, com sua função causativa, é usado amplamente. 
Moisés é o elemento humano que tira o povo de Deus para fora do Egito (e.g., Êx 3.10 ss.; 
14.11 Arão é mencionado junto com Moisés em Êxodo 6.13, 26 s. Mas uma ênfase bem 
maior e atribuída a Yahweh, o Senhor Deus, que está envolvido neste grande ato de 
redenção do Egito. O próprio Moisés, em Êxodo 13.3, dá ênfase a obra de Deus enquanto 
se dir ige ao povo de Deus naquele dia memorável : "Lembrai-vos deste mesmo dia, em que 
saístes do Egito, da casa da servidão; pois com mão forte o S E N H O R vos tirou de lá." O 

acontecimento histórico foi registrado em 12.50 s. Quatro vezes Moisés reitera o grande 
poder de Deus na redenção do êxodo de forma a ressaltar a revelação que esse grande 
milagre anunciou. (Cf 13.3, 9, 14, 16). Tanto a consagração dos primogênitos quanto a 
festa da páscoa servirão como lembretes constantes. Ademais, no registro escrito da 
rl iança sinaítica, tudo o que era preciso dizer à guisa de prólogo histórico para identif icar 
a at iv idade benevolente do grande Rei é mencionar sua ação salvíf ica: "Eu sou o S E N H O R 

teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão" (Êx 20.2). O registro mostra 
que a história tem um significado teológico, o grande evento de "saída" devia simbolizar 
a poderosa redenção com que o povo de Deus foi tirado dos grilhões do pecado mediante 
a irresistível e soberana graça de Deus. Em Deuteronômio 4.37 apresenta-se um motivo: 
"Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência... e te tirou do Egito, ele mesmo 
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presente [isto é, pessoalmente]" (cf Ef 1.4). Ao longo da história de Israel o povo da 
aliança com Deus é chamado a recordar essa redenção operada por Deus e a viver 
altura. (Cf Dt 6.12; 26.8; Jz 2.12; 1 Sm 12.8; 1 Rs 8.16; Jr 11.4; Dn 9.15 e inúme 
referências em Salmos, particularmente SI 136.11, mas observe também 106.6-12.) 

Um segundo uso tem origem no próprio tema do êxodo. Num sentido técnico yãisa* 
é empregado para designar a emancipação do escravo hebreu, provavelmente alguém que 
se vendeu como escravo. Êxodo 21.2 estabelece o limite máximo de seis anos de serviço: 
"mas ao sétimo [ano] sairá forro, de graça." U. Cassuto ressalta que o objetivo dessas le:^ 
era proteger certos direitos do escravo hebreu e, na verdade, diziam ao israelita: "Fostet 
escravos hebreus no Egito e, portanto, deveis agir com amor e compaixão com aqueles que 
são escravos hebreus, da mesma maneira como o fostes, não importando qual seja a sua 
origem racial." Parece significativo que esse trecho tenha tanta semelhança com o 
preâmbulo do Decálogo, lembrando o povo de Deus que, assim como eles saíram do jugo 
egípcio, de igual forma devem sair livres aqueles que tiveram de se vender como escravos. 

Relacionado em parte com isso existe um uso técnico com o sentido de "reverter (a 
uma situação anterior)". Levítico 25.8-55 registra as estipulações para o ano de jubileu. 
Bens ou moradias que tinham sido vendidos devido à pobreza e que nenhum parente 
chegado fora capaz de resgatar voltarão para a posse de seus antigos donos: "Nesse ano 
o terreno voltará [lit., 'sairá'] a pertencer ao primeiro dono" (BLH, 25.28, 30, 31, 33). É bem 
possível que Isaías tivesse as duas idéias acima em mente quando pronunciou a 
mensagem evangélica de "proclamar libertação aoe cativos, e ... pôr cm liberdade os 
algemados; ... apregoar o ano aceitável do SENHOR" (61.2-3). 

Outro uso teológico de yãtsa' é um desenvolvimento do tema do êxodo. Os profetas 
enxergam a corrupção irremediável de Israel e Judá, a qual inevitável mente leva ao 
exílio, mas, depois disso, a um retorno. Ezequiel, ele próprio uma vítima inocente de tal 
juízo, cita a promessa do Senhor de uma nova atividade, semelhante ao êxodo, em que 
Deus redimirá seu povo do exílio. "Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando 
eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados" (20.41; 
cf. v. 34). Seu verdadeiro cumprimento se dará somente quando o bom pastor "[tirá-las] 
dos povos e as [congregar] dos diversos países e as [introduzir] na sua terra" (34.13). 
Desse modo introduz-se uma nota de esperança escatológica. 

As vezes usa-se yãtsa' com uma ênfase especial na fonte ou origem, especialmente 
quando essa fonte é o próprio Senhor, como no caso do fogo (Lv 9.24), orientação 
providencial (Gn 24.50) ou salvação (Is 51.5). Também designa palavras que saem da boca 
de alguém que fala, como em Jó 8.10; Provérbios 10.18; Neemias 6.19. Em Deuteronômio 
8.3, Moisés enuncia um dos princípios basilares da vida espiritual: "Para te dar a 
entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede (môtsãr) da boca 
do SENHOR." (Cf. o uso que Cristo faz desse trecho em Mt 4.4.) Embora tanto Ezequiel 
quanto Daniel usem uma vez essa expressão, apenas Isaías enfatiza a noção de a palavra 
de Deus sair com eficácia. Após um convite universal à salvação, o Senhor assegura a 
validade de tal convite com um juramento: "Por mim mesmo tenho jurado; da minha boca 
saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo 
joelho, e jurará toda língua" (45.23). Semelhantemente, num contexto evangélico de 
convite para buscar o Senhor e suplicar a ele, Isaías emprega a analogia da chuva 
vivificante que desce dos céus para ilustrar a operação eficaz da Palavra divina: "Assim 
será a palavra que sair da minha boca; não voltará para mim vazia, mas fará o que me 
apraz, e prosperará naquilo para que a designei" (Is 55.11). É tentador considerar que 
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essas passagens podem ter sido a gênese da teologia joanina de Jesus como o Verbo de 
Deus. Considere-se a relação que Salmos 33.6 pode ter com João 1.3. Também se deve 
notar a interpretação cristológica que Paulo, em Filipenses 2.10 s., apresenta de Isaías 
4' 23. Sendo isto verdade, é de cogitar se Isaías não tinha uma pessoa em mente quando 
falou da "palavra" que sai (c f . Jo 16.28) e não volta vazia, mas "(prosperai naquilo para 
que a designei" (cf. Jo 17.4). 

t seê tsã ' . Descendência, fruto da terra. Palavra usada 11 vezes (todas no plural) em 
Isaías e Jó. 

môtsã ' . Ato de sair, local de saída, daí declaração, fonte, tal como uma fonte HP 
água ou mina (de prata). Usada 27 vezes. 

mõtsã 'â. Origem. Local de onde se vem ou para onde se vai. Usado apenas duas vezes 
em sentidos totalmente diferentes. Em 2 Reis 10.27 significa "latrina". O significado da 
palavra em Miquéias 5.2 [1], onde está no plural, é objeto de debate. A tradução "origem" 
(RS*.", referindo-se ao futuro rei; cf. A R A ) é inadequada como referência messiânica. O 
sentido da IBB, "saídas", é obscuro. A NIV, "cujas origens são desde o passado, desde os 
tempos antigos", concorda com a idéia de que a linhagem do esperado governante remonta 
à época de Davi e também à cidade de Davi. A NEB, "raízes", é semelhante. 

tôtsã'á. Saídas, limites. Palavra usada 23 vezes (todas no plural), principalmente em 
contextos geográficos. 

Bibliografia: THAT, v. 1, pp. 755-60. 
P.R.G. 

894 (yãtsab) ficar, posicionar-se, apresentar-se (apenas no hitpael). paristémi, 

histémi, arithistémi mais outros compostos de histêmi. As palavras hebraicas 
mais usuais são 'ãmad e nãtsab, que KB identifica como variante de yãtsab. 

Aparece 45 vezes no TM. 

A palavra aparece em ugarítico apenas como o nome do filho de Keret. 
Um exemplo de uso comum é Êxodo 2.4, onde Miriã, a irmã de Moisés, "ficou de 

longe, para observar o que lhe haveria de suceder". Habacuque também emprega a 
palavra de forma parecida: "Pôr-me-ei na minha torre de vigia,... e vigiarei para ver o que 
Deus me dirá" (2.1). Cf. 2 Samuel 18.13, TB, onde o verbo é traduzido por "esquivar-se". 
No entanto, a idéia não se limita a simplesmente ficar ou permanecer em algum local. 

O verbo é usado para designar aqueles que se opõem a outros. Especificamente, no 
conhecido salmo messiânico, "Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram 
contra o SENHOR e contra o seu Ungido" (SI 2.2). Dessa maneira, significa "opor-se" ou 
possivelmente "oprimir", conforme a frase paralela talvez também indique. Inclinando-se 
para a metáfora, Números 22.22 expressa a ira de Deus contra Balaão de sorte que "o 
Anjo do SENHOR pôs-se-lhe no caminho por adversário". Num sentido militar, a palavra 
é usada em 1 Samuel 17.16, onde Golias se pôs em atitude de desafio contra o Senhor e 
o exército de Israel. Cf. Jeremias 46.4. No entanto, várias vezes encontramos a promessa 
divina de que o inimigo não conseguirá ficar na presença dos piedosos, isto é, opor-se a 
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eles. A passagem mais conhecida é a de Josué 1.5, "Ninguém te poderá resistir todos os 
dias da tua vida" (cf. Dt 7.24; 11.25). Às vezes o povo de Deus é orientado a tomar posição, 
aguardando passiva e sossegadamente o poderoso livramento do Senhor, como em Êxodo 
14.13 s., "Não temais! aquietai-vos [lit., ficai] e vede o livramento do SENHOR que hoje vos 
fará.... O SENHOR pelejará por vós, e vós vos calareis" (cf 1 Sm 12.7, 16 e 2 Cr 20.17). 

Ademais, Deus conclama os fiéis a assumir posição contra o mal: "Quem se levantará 
(qúm) a meu favor, contra os perversos? Quem estará (yãtsab) comigo contra os que 
praticam a iniqüidade?". (SI 94.16; cf 2 Cr 11.13, onde os sacerdotes e levitas das dez 
tribos do norte ficaram ao lado de Roboão, quando Jeroboão dividiu o reino.) 

Num outro uso, yãtsab lipnê significa "apresentar-se diante de". Moisés recebeu a 
seguinte ordem: "Apresenta-te a Faraó" (lit., coloque-se diante de; Êx 8.20 [16]; 9.13). 
Deuteionôiniu 31.14 é instrutivo poxque Deus diz a Moisés e a Josué para "apreiseiitarem-
se" na tenda da congregação para que Deus dê ordens a Josué, ou seja, emposse-o em seu 
serviço. Semelhantemente, em Josué 24.1, os anciãos, cabeças, juizes e oficiais de Israel 
devem se apresentar perante Deus ao se prepararem para assumir suas funções. Cf 1 
Samuel 10.19; Juizes 20.2. Este aspecto de serviço se mostra mais claramente em 
Zacarias 6.5: "[Estes] são os quatro ventos [ou espíritos] do céu, que saem donde estavam 
perante o SENHOR de toda a terra." São descritos como emissários de Deus, realizando a 
obra divina. Tal idéia esclarece Jó 1.6; 2.1, que afirma que "os filhos de Deus vieram 
apresentar-se perante o SENHOR, [el veio também Satanás entre eles". A malévola ação 
satânica de rodear a terra não necessariamente diminui a importância do elevado serviço 

prestado pelos filhos de Deus. Além disso, não precisamos considerar o serviço 
* 

desempenhado como sendo servil, mas, sim, uma tarefa honrosa. E essa idéia que, 
indubitavelmente, se encontra por trás do provérbio "Vês a um homem perito na sua 
obra? perante reis será posto; e não entre a plebe" (Pv 22.29). Alguém que, agindo assim, 
se coloca perante reis está implicitamente tornando-se disponível e pronto para servir. Cf. 

as memoráveis palavras de Milton no soneto que escreveu sobre sua cegueira: "São 
servridores também os que só ficam em pé, vigiando". 

Pode-se considerar ainda uma outra idéia. Se aqueles que estão na presença dos reis 
são servos e mensageiros prontos a servir, muito mais aqueles que se apresentam perante 
o grande rei, o Senhor dos senhores, devem estar submissos à vontade e ordem divinas. 
Parece que esse é o pensamento de Êxodo 19.17: "E Moisés levou o povo fora do arraial 
ao encontro de Deus; e puseram-se ao pé do monte." O povo respondeu com uma 
obediência reverente: "Tudo o que falou o SENHOR, faremos e obedeceremos" (24.3, 7). 

P.R.G. 

895 (yãtsag) pôr, colocar, estabelecer. 

Verbo usado 16 vezes, somente no hifil e no hofal. É um sinônimo de súm, sendo que 
seu sentido básico é o de pôr ou colocar. Pode-se ver em Jó 17.6 a noção de colocar algo 
ou alguém numa posição tal que todos possam ver: "Mas a mim me pôs por provérbio dos 
povos; tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe." Oséias 2.3 [5] tem sentido 
semelhante: "para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu". 

P.R.G. 

(yitshár). Veja o n? 1 883c. 
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897 p2T (yãtsaq) 

1H2T (yãtsüa1). Veja o n? 896a. 

pn2T (yitshãq). Veja o n? 1 905b. 

i r s ; (yãtsH. Veja o n° 893a. 

(yãtsia0. Veja o n? 896b. 

896 (yãtsa*) estender, espalhar. Ocorre somente no hifil e no hofal. 

Termos Derivados 

896a -Tir (yãtsüa') d i rá , cama. 

896b (yãtsia') superfície plana. 

896c J-SD (mate/sãO rfttã, cama. Ocorre somente em Isaías 28.20. 

897 p'4] (yãtsaq) derramar, transbordar, fundir (metal). 

Termos Derivados 

897a (y'tsuqã ) fundição (de metal), somente cm 1 Reis 7.24. 

897b pWD (mutsãq) fundição, somente em 1 Reis 7.37; Jó 38.38. 

897c rp(mútseqet) tubo (Zc 4.2), fundição (2 Cr 4.3). 

yãtsaq é empregado cerca de 50 vezes, sendo que em aproximadamente um quarto 
delas refere-se a fundir metal ou a derramar metal fundido. O ugarítico ytsq possui a 
mesma gama de significados. 

O sentido básico é o de "derramar um liqüido". O verbo pode referir-se ao derramar 
água (Eliseu, por exemplo, derramou água nas mãos de Elias, 2 Rs 3.11), óleo (a viúva 
encheu os recipientes derramando óleo neles, 2 Rs 4.45), e sopa ou outra comida (Eliseu 
derramou comida de uma panela, 2 Rs 4.40-41). 

Cerimonialmente, usa-se a palavra para indicar a ação de derramar óleo quando da 
unção, por exemplo, sobre a cabeça do sacerdote (Êx 29.7, L v 21.10) ou de um rei (2 Rs 
9.3, 6; 1 Sm 10.1). A idéia de posse ou de ordenação para o ofício está claramente 
presente. Mas talvez haja, implícita, outra idéia mais sutil, a de representação e 
solidariedade. Quando Salmos 133.2 menciona o óleo que escorreu da cabeça para a barba 
de Arão e até as bainhas dos mantos sacerdotais, o que está sendo simbolizado com isso 
é a bênção divina tanto sobre o povo quanto sobre o sacerdote. Nisso reside o significado 
do "óleo de alegria" (Is 61.3). Conforme Levítico 2.1, 6, para ser agradável ao Senhor, a 
oferta de manjares devia ter óleo derramado sobre ela e ser misturada com incenso, como 
uma oferta de aroma suave que simbolizava a total consagração do indivíduo ao Senhor. 
A l ém disso, no sistema sacrificial, o sangue era derramado na base do altar, fazendo 
expiação por Arão e seus filhos (Lv 8.15). 

Escatologicamente, através de Isaías (44.3) o Senhor promete "derramar água sobre 
o sedento, e torrentes sobre a terra seca" e no paralelismo que segue ("derramarei o meu 
Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes") ele faz 
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alusão à profecia de Joel 2.28. Nào há como negar as implicações disso para a doutrina 
da Trindade no AT, mas também não se deve perder de vista as bênçãos maiores por 
acontecer após o cumprimento da profecia em Atos 2. Não se deve pensar no Espírito 
Santo como um liquido derramado, mas, sim, como manifestando suas atividades entre 
o povo de Deus nesses "últimos dias". 

É interessante observar que a palavra jamais é empregada para a fundição de 
imagens de ídolos. E usada com freqüência para designar a fundição de utensílios de ouro 
para o templo e a grande fundição em bronze realizada por Salomão no vale do .Jordão — 
um notável feito de engenharia para aquela época (1 Rs 7.46). 

P.R.G. 

898 (yãtsar) modelar, formar, amoldar. 

Termos Derivados 

898a (yêtser) forma. 

898b (yctsurí.m) moldes, membros, somente em Jó 17.7, onde se refere a 
partes do corpo como tendo sido modeladas. 

O sentido básico desta raiz é o de "formar", "modelar". Conquanto a palavra esteja 
em várias passagens em paralelismo sinônimo com bãrã', "criar", e 'asâ, "fazer", sua 
ênfase fundamental é a de moldar o objeto envolvido ou dar-lhe forma. 

Como ocorre com muitas outras palavras hebraicas de significado teológico, pode-se 
usar a raiz yãtsar para indicar agência tanto humana quanto divina. Quando utilizada 
no sentido secular, ocorre a maioria das vezes na forma participial que significa "oleiro", 
isto é, aquele que dá forma (ao barro). Essa forma é usada freqüentemente nos profetas, 
onde "o oleiro" propicia um veículo adequado para a comunicação da mensagem profética 
(Is 29.16; Jr 18.2, 4, 6; Zc 11.13). 

O conceito de "dar forma" é particularmente claro em Isaías 44.9-10, 12, onde se 
descreve um ídolo sendo "modelado" (EP, yãtsar; ARA, "formar") com martelos. Veja 
também Habacuque 2.18. O mesmo conceito fica evidente no uso da palavra em Salmos 
94.20, onde maus governantes utilizam a lei para maquinar ou modelar maneiras de agir 
erradamente. 

Quando diz respeito à agência divina, a raiz refere-se, na maioria das vezes, a 
atividade criadora de Deus. Descreve a função que o oleiro divino teve de formar o homem 
e os animais a partir do pó da terra (Gn 2.7-8, 19). Ocorre associada com bãrã', "criar", 
e 'ãsâ, "fazer", em passagens que se referem à criação do universo (Is 45.18), da própria 
terra (Jr 33.2), e dos fenômenos naturais (Am 4.13; SI 95.5). Veja também Salmos 33.15: 
74.17; 94.9; Jeremias 10.16; 51.19; Zacarias 12.1. 

A palavra também aparece no sentido de Deus modelar ou idealizar algo em sua 
mente. É usada para designar seus propósitos preestabelecidos (2 Rs 19.25; Is 37.26; 
46.11; SI 139.16) bem como seus planos atuais (Jr 18.11). 

Usa-se também a raiz para indicar a ação divina de formai- a nação de Israel no 
sentido de trazê-la à existência. Com esse sentido é usada apenas por Isaías e sempre 
conota essa atividade de Deus (Is 43.1, 7, 21; 44.2, 21, 24). 

A forma participial que significa "oleiro" é aplicada a Deus em Isaías 64.7, onde se 
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899 n^ ' (yãtsat) 

descreve a humanidade como obra das suas mãos. 
Quando aplicada aos objetos do trabalho criador de Deus, a ênfase da palavra recai 

sobre a ação de dar forma a esses fenômenos ou estruturá-los. O vocábulo fala do modo 
de criação de tais fenômenos apenas na medida em que o ato de modelar um objeto ou 
dar-lhe forma também deixa implícita a origem desse objeto. Dessa forma, a raiz yãtsar 
é um substituto apropriado para bãrã\ mas não um sinônimo exato. 

yêtser. Forma. O substantivo yêtser, que traduz o conceito de "forma", pode referir-se 
tanto ao formato de um objeto quanto ao próprio objeto, ou seja, àquilo que foi formado. 
Refere-se à forma externa de um ídolo em Habacuque 2.18, mas à louça de barro em 
Isaías 29.16. Neste último sentido, o seu uso mais freqüente é com referência àquilo que 
se forma na mente, por exemplo, planos e objetivos (Gn 6.5; 8.21; Dt 31.21), ou até mesmo 
ao estado mental (Is 26.3). 

Bibliografia: TDNT, v. 2, pp. 1005-28. THAT, v. 1, pp. 761-64. 
T.E.M. 

(yãtsar). Veja o n? 1970, tsãrar I. 

899 n2T (yãtsat) queimar, acender, incendiar. 

A palavra mais comum para designar a ação de queimar é bã'ar. yãtsat é bastante 
usado pelos profetas para descrever a desolação vindoura. A palavra sempre é empregada 
para expressar a destruição pelo fogo. Para a queima costumeira, como a de madeira no 
altar, bã'ar ou yãqacl seriam empregados, embora estas duas palavras também tenham 
muitas vezes uma conotação de destruição. 

Emprega-se yãtsat em Josué 8.8, 19, onde a cidade de Ai foi destruída a fogo. Isto 
aconteceu devido a ordens expressas dadas pelo Senhor. Cf. Juizes 9.49, onde a torre de 
Siquém foi incendiada. Usa-se o vocábulo para designar a ação de incendiar campos (2 Sm 
14.30 s.), florestas (Jr 21.14), portas (Ne 1.3; 2.17), espinhos (Is 33.12), casas (Jr 51.30). 
Jeremias utiliza 15 vezes essa palavra, a maioria delas para predizer a ardente destruição 
de Jerusalém e Judá. Mas tal destruição não haverá de vir apenas sobre Judá, mas 
também sobre nações estrangeiras, por exemplo, o Egito (46:19), Amom (49.2), Damasco 
(49.27), Babilônia (50.32; 51.30). Jeremias lamenta (Lm 4.11) com profunda amargura que 
Sião tenha sido totalmente destruída pelo fogo: "Deu o SENHOR cumprimento à sua 
indignação, derramou o ardor da sua ira; acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus 
fundamentos." 

O uso que Jeremias faz de yãtsat talvez tenha sido fruto da impressão nele deixada 
com a descoberta do rolo da lei durante o reinado de Josias. Josias manifestou interesse 
por aquilo que lhe foi lido, ordenando então ao sacerdote Hilquias e a outros: "Ide, e 
consultai o SENHOR por mim ... porque grande é o furor do SENHOR, que se acendeu contra 
nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem tudo 
quanto de nós está escrito" (2 Rs 22.13). 

Quanto ao uso metafórico da ardente ira do Senhor, veja o verbete yãqad. 
P.R.G. 
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900 2p" iyqb) 

900 3p* (yqb). Aceita como raiz de: 
900a (yeqetí) lugar. 

901 1 p* (yãqad) queimar, acender. 

Termos Derivados 

901a "Tlp" (yeqôd) queima, somente em Isaías 10.16. 

901b "iplü (môqêd) queima, lareira, usado somente duas vezes (SI 102.4; Is 
33.14). 

901c rnpia (môq^dâ) lareira, usado só uma vez (Lv 6.9 [2]). 

As palavras mais comuns para indicar a ação de queimar são: bá'ar e yâtsat (no 
sentido literal); qãtar, "queimar incenso"; hãrâ, usada figuradamente na expressão "ira 
ardente"; e várias outras de menor importância. 

yãqad e seus derivados são na maioria das vezes usados em conexão com o altar de 
bronze. É usado várias vezes em Levítico 6, onde são dadas instruções para as ofertas 
queimadas, por exemplo, "o holocausto ficará na lareira (môqKdâ) do altar toda a noite até 
pela manhã, e nela se manterá aceso (yãqadl, hofal) o fogo do altar" (Lv 6.9 [2J; cf. 6.12 
[5|; 6.13 [61). 

De um modo geral, essas palavras são utilizadas metaforicamente para referir-se à 
ira de Deus no juízo. Conquanto hãrâ seja usualmente empregada, assim mesmo yãqad 
é usada nesse sentido, como em Deuteronômio 32.22: "Porque um fogo se acendeu (qãdah) 
no meu furor, e arderá (yãqad) até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas 
messes, e abrasará Uãhat) os fundamentos dos montes." Isaías 10.16 retoma essa figura 
de um juízo ardente. Jeremias usa a mesma metáfora em 15.14, e em 17.4 acusa Judá de 
acender o fogo da ira de Deus. Numa ligeira alteração na metáfora, Isaías revela a 
frustração divina com o recaicitrante povo de Judá, declarando a ele as palavras de Deus: 
"És no meu nariz como fumo de fogo que arde o dia todo" (Is 65.5). 

O cognato aramaico ycqad é usado oito vezes em Daniel 3 como um particípio, 
"sobremaneira aceso", adjetivando a fornalha ardente. Também, numa passagem 
escatológica, a quarta besta de Daniel 7 é morta "e o seu corpo desfeito para ser queimado 
pelo fogo" (v. 11), o que antevê o "lago de fogo e enxofre" onde o diabo, a besta e o falso 
profeta são lançados (Ap 20.10). 

P.R.G. 

902 PIp* (yqh). Aceita como raiz de: 
902a nnp* (yiqhâ) obediência. 

Palavra usada apenas duas vezes, em Gênesis 49.10 e Provérbios 30.17. 
Presumivelmente deriva deyãqah (verbo não usado em hebraico). A passagem de Gênesis 
é a conclusão da conhecida profecia sobre Siló: "até que venha Siló; e a ele obedecerão os 
povos [lit., e a ele a obediência dos povos]". No entanto, a LXX traduz o substantivo por 
prosdokía, "expectativa" (como se derivada de qãivâ), expressando a esperança dos povos 
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que aguardam a chegada de Siló. Provérbios 30.17, "quem despreza a obediência à sua 
mãe", é traduzido na BLH por "despreza a sua mãe, quando ela fica velha", no que segue 
a LXX, geras, "velhice". O paralelo com "zomba do pai", o cognato árabe waqhat, 

"obediência", e o uso em Gênesis 49.10 parecem sugerir que aqui o que se tem em vista 
é a obediência tanto ao pai como ã mãe. Tal desprezo pelos olhos (de um filho) seria 
julgado com severidade. 

Tip* (yêqôd). Veja o n? 901a. 

Clp" (y'qúm). Veja o n? 1 999f. 

Dip' iyãqôsh). Veja o n? 906a. 

Cnp; (yãqúsh). Veja o n? 906b. 

*Vp! (yaqqir). Veja o n? 905c. 

903 Up"r (yãqal estar alienado, deslocar (qal ) ; enforcar (hi f i l ) . 

Dos oito usos deste verbo, metade é no grau causativo. Gênesis 32.25 [261, "deslocou-
se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem", estabelece claramente as bases para 
o sentido metafórico de "estar alienado, separado". O hifil tem claramente a idéia 
causativa, embora sirva eufemisticamente para designar a execução por enforcamento ou, 
mais provavelmente àquela época, por empalação (como em Nm 25.4, que a NASB traduz 
por "e os executou à luz do dia ... para que a ardente ira do Senhor se desviasse de 
Israel"). Normalmente, no Israel antigo, as execuções eram efetuadas por apedrejamento 
(sàqal ou rãgam, q.vX Quanto à maldição associada com o enforcamento, veja 
Deuteronômio 21.23 e o sinônimo tãlâ, "enforcar". As várias referências a corpos 
pendurados talvez não digam respeito a morte por enforcamento, mas à exibição dos 
cadáveres daqueles que foram mortos de alguma outra maneira (cf. 2 Sm 21.12; Js 10.26). 

904 f p ' (yàqats) acordar. 

Termo Derivado (?) 

904a *t|"p (qits) acordar. Apenas no hifil. 

É difícil determinar a exata relação entre yãqats e qíts. BDB trata-os em verbetes 
separados. É possível que remontem a uma raiz comum semítica bi-radical. KB entende 
que yãqats é uma forma variante de qits. Uma tabuinha em ugarítico refere-se ao convite 
dc El aos deuses para um banquete como tsh l qts, "ele grita para acordai-los] {UT 19: n. 

474). 
A maioria dos usos é de natureza narrativa, contando-se o fato de que uma pessoa 

-acordou" do seu sono, por exemplo, Noé (Gn 9.24), Jacó (Gn 28.16), Faraó (Gn 41.4), 
Sansão (Jz 16.14), Salomão (1 Rs 3.15), etc. 

Nos Salmos o verbo é várias vezes associado com o despertar de alguém que, em 
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seguida, descobre a presença fortalecedora de Deus. Salmos 139.18 exalta a oniprese 
de Deus; "quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança" (SI 17.15). Nu 
ligeira alteração metafórica, Provérbios 6.22 fala da atividade orientadora da lei: "qua 
te deitares, te guardará; quando acordares, falará contigo." O pensamento c claro: Deusj 
se revela através da revelação escriturística e não por experiência mística. A mitologia 
antiga expressa que uma das limitações dos deuses é precisarem dormir, daí 
necessidade de gritar para acordá-los. (Cf o exemplo ugarítico mencionado acima e 1 Rs 
18.27.) Vários salmos aludem a isso com referência ao Senhor, por exemplo, Salmos 78.6c 
"Então o SENHOR despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo 
vinho." Do ponto de vista humano, pode-se falar dessa maneira acerca do Senhor, que fica 
calado enquanto o pecado e a rebeldia prosseguem sem arrependimento. No entanto, a 
nossa teologia é, isto sim, edificada sobre Salmos 121.3-4: "Não dormitará aquele que te 
guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel." 

Finalmente, qtts é empregado quatro vezes com o sentido de "despertar dentre os • 
mortos", ou seja, ressuscitar. Antes de Eliseu trazer o filho da sunamita de volta à vida, 
Geazi relatou: "O menino não despertou" (2 Rs 4.31). 

Jó, num trecho pessimista, fala do homem que se deita e não torna a levantar: "Não 
acordará, nem será despertado do seu sono" (Jó 14.12; veja também v. 14). Todavia, Jó 
tinha a esperança da ressurreição (19.25; 14.14b (NTV, "até que chegasse a minha 
renovação"; cf MM]; veja hãlap). No apocalipse de Isaías a esperança de ressurreição é ! 
explicitamente declarada com respeito a Judá: "Os vossos mortos e também o meu cadáver 
viverão e ressuscitarão; despertai e exultai, os que habitais no pó" (26.19). 

E, no entanto, Daniel (12.2) quem apresenta a mais clara expressão da esperança 
escatológica da ressurreição: "Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns 
para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno." O NT segue a LXX e usa 
egeirõ e exegeirõ para expressar os conceitos literal e figurado de yãqats e qits. 

P.R.G. 

905 (yãqar) ser precioso, valioso, caro, ter em alta conta. 

Termos Derivados 

905a (yãqãr) precioso. 

905b "5p"l (yeqar) preciosidade, honra, esplendor, pompa. 
905c "Vp! (yaqqir) muito precioso. 

A raiz e seus derivados são empregados 65 vezes. Provém de uma raiz semítica que 
transmite a idéia de "pesado", "honra", "dignidade". Um objeto é considerado precioso ou 
valioso devido a seu valor intrínseco ou à sua raridade. 

Algumas coisas consideradas preciosas são a sabedoria, que é mais preciosa do que 
jóias (Pv 3.15; cf. Jó 28.16), a benignidade de Deus (SI 36.7 (81), a morte dos santos aos 
olhos de Deus (SI 116.15), os lábios instruídos (Pv 20.15). Quando alguém visita com 
pouca freqüência o seu próximo, isso é precioso na verdadeira amizade (Pv 25.17, "não 
sejas freqüente", ARA; lit., "torne raros os teus pés"). Outra coisa preciosa são os 
pensamentos de Deus, que são inesgotáveis para o crente (SI 139.17; cf Jr 15.19). Aqui 
o verdadeiro valor reside na qualidade, não na quantidade. De outro lado, a frase 
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"naqueles dias a palavra do SENHOR era mui rara [lit., preciosal" (1 Sm 3.1) significa que 
ela quase não era recebida. 

A idéia de honra também se encontra associada a esta raiz. Aquele que realiza um 
feito destacado é honrado pelo rei (Et 6.3, 6). As filhas de um rei são chamadas de "damas 
de honra" (SI 45.9 [101). Também se faz referência aos cidadãos de Israel como "os nobres 
filhos de Sião, comparáveis a ouro puro" (Lm 4.2). 

A raiz aparece muitas vezes com a palavra "pedra" ou mesmo sozinha para indicar 
jóias e outros objetos de valor. Ao construir o templo, Salomão preparou pedras enormes 
e bem lavradas para servir de alicerce para o templo (1 Rs 5.17 [311; 7.9 s.). São lendários 
a fama e o esplendor daquele templo. Os objetos dentro do templo também eram valiosos. 
Quando um rei estrangeiro conquistou a terra, a primeira coisa que fez foi procurar esses 
tesouros para saquear Ccf. Jr 20.5). Isaías previu a construção de um novo templo 
alicerçado sobre "uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular" (Is 28.16). O 
conteúdo dessa profecia adquire importância à luz do templo de Salomão e indica a vinda 
de um novo templo dentro de uma nova ordem de achegar-se a Deus. 

No AT a vida é encarada como tendo grande valor. Davi não quis matar Saul mesmo 
quando esteve em posição de superioridade, pois considerou preciosa a vida do rei (1 Sm 
26.8-11, 21; 2 Rs 1.13 s.). Uma mulher adúltera causa enormes danos porque quer se 
assenhorear daquilo que o homem tem de mais precioso, a sua vida (Pv 6.26). Deus 
também protege e livra o seu povo da opressão porque considera precioso o seu sangue 
(SI 72.14). A vida do homem ultrapassa em muito o valor de sua capacidade de resgatar-
se a si mesmo (SI 49.7 s. [8 s.]). Conseqüentemente, apenas Deus é capaz de remir o 
homem e, por amor, ele proporcionará a redenção necessária, mesmo que o custo seja 
elevado (Is 43.1-4). 

yãqãr. Precioso, raro, esplêndido. Em Jó 31.26 a palavra é empregada na expressão 
"a lua que caminhava esplendente". Em Provérbios 17.27 é usada junto com "espírito" 
para indicar serenidade ou autocontrole. 

J.E.H. 

906 £}p* {yãqõsh) preparar uma armadilha, apanhar com armadilha. 

Termos Derivados 

906a 'Jlp* (yãqõsh) aquele que prepara armadilha, caçador de aves, somente 
em Oséias 9.8. 

906b Efip^ (yãqüsh) aquele que prepara armadilha, caçador de aves. 

906c "KDplC (môqêsh) armadilha. 

yãqõsh e seus derivados ocorrem 40 vezes. Refere-se à ação de preparar uma 
armadilha para apanhar algum animal, mas na maioria das vezes, num sentido 
metafórico, indica o apanhar pessoas num ardil. 

Metaforicamente uma armadilha é algo que seduz alguém, desviando-o de seu 
propósito, e então o destrói. A luz disso, Saul, com o intento de arruinar Davi, deu-lhe sua 
filha Mical como esposa, a fim de que ela se tornasse uma armadilha para Davi (1 Sm 
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18.21). Os servos de Faraó consideraram Moisés uma armadilha para o Egito (Êx 10.7). 
Semelhantemente, um governante ímpio é uma armadilha para o povo (Jó 34.30). Devido 
a seu controle inescapável, o poder da morte é chamado de "laços de morte" (EBB, SI 18.5 
[6]). Outras armadilhas incluem a perversidade (Pv 29.6), o medo de outros homens (Pv 
29.25), votos apressados (Pv 20.25) e ter amizade com alguém que facilmente se encoleriza 
(Pv 22.24 s.). 

Os ímpios procuram enlaçar os justos (Jr 5.26). Aquele que faz a defesa dos justos 
ou apresenta um caso justo perante o tribunal reunido à porta da cidade também 
constantemente confronta as tentativas dos ímpios de apanhá-lo numa armadilha (Is 
29.21). Assim também acontece com o profeta que procura fazer o povo se voltar para 
Deus (Os 9.8). Por esse motivo os retos se voltam a Deus em oração a f im de não cair 
nessas armadilhas (SI 141.9). 

Aqueles que seguem os caminhos da idolatria estão presos em armadilha e já não 
conseguem servir a Yahweh (Êx 23.33). Gideão fez uma estola sacerdotal com os despojos 
da batalha. A estola sacerdotal tornou-se uma armadilha para ele próprio e sua família, 
pois caíram na adoração daquele objeto (Jz 8.27). Por essa razão Deus incumbiu o povo 
de destruir totalmente os moradores de Canaã, até mesmo os objetos feitos por eles, a f im 
de que jamais servissem os deuses dos cananeus e abandonassem Yahweh (Dt 7.16, 25; 
Êx 23.32 s.; mas cf. SI 106.34 ss.). 

Deus, por outro lado, prepara uma armadilha para seus adversários. Estes tornam-se 
tão auto-suficientes em sua oposição a Deus que não têm consciência da armadilha (cf . 
Jr 50.24). Inicialmente são pegos pela armadilha do seu próprio pecado (Pv 29.6). Embora 
o pecado seja por si só destrutivo, cabe a Yahweh intervir diretamente para lacrar a 
armadilha e julgar a vítima (SI 9.16 117]). As palavras e os feitos de Deus preparam a 
armadilha. Aqueles que resistem e fazem pouco caso da palavra proclamada são 
quebrados e pegos na armadilha (Is 28.13). Emanuel também será uma pedra de tropeço, 
uma rocha de ofensa, um laço e uma armadilha; as pessoas tropeçarão nele, cairão e serão 
pegas na armadilha (Is 8.14 s.). Esta figura de linguagem enfatiza o clímax da resistência 
de Israel à comunicação divina através da palavra e da encarnação. 

m ô q è s h . Armadilha. G. R. Driver sustenta que essa é a parte superior, móvel, de uma 
armadilha tipo queixada {pah, "gatilho"; ARA, "armadilha"); a palavra pode então designar 
a armadilha no seu conjunto, especialmente na linguagem metafórica. 

Bibliografia: DRIVER, G. R., Reflections on recent articles, II Heber Môqésh 
'Striker\ JBL 73:131-6. GDLMAN, Henry S., Notes on môqsh, JBL 58:277-81. HEATON, Eric 
W., Everyday life in Old Testament times, Londres, B. T. Batsford, 1956. TDNT, v. 7, pp. 
340-4. 

J.E.H. 

907 (yãré0 /, temer, ter medo, reverenciar. 

Termos Derivados 

907a (yãré') temeroso, com medo. 

907b tm**T (yir'á) temeroso, temor. 
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907c i tO ÍO (môrãr) femor. 

907d rTTta (môrâ) terror (sentido provável). Ocorre somente na frase shitâ môrâ 

lãhemy "infunde-lhes ... o medo", ou seja, apresenta uma exibição aterrorizante 
de poder (SI 9.20 (21]). 

Nesta análise os usos bíblicos de yãrê' são divididos em cinco categorias gerais: 1) 
a emoção do medo; 2) a previsão intelectual do mal, sem que haja ênfase na reação 
emocional; 3 ) reverência ou respeito; 4 ) comportamento íntegro ou piedade; e 5) adoração 
religiosa formal. N o AT os principais sinônimos incluem pãhadhãtat e hãrad, bem como 
várias palavras que se referem ao tremor como resultado do medo. 

Exemplos típicos do medo como reação emocional são o temor dos judeus diante do 
fogo no monte Sinai (Dt 5.5) e o temor dos judeus em Mispa ao ouvirem da mobilização 
dos filisteus (1 Sm 7.7). Outros exemplos dão mais ênfase à previsão do mal sem que, 
necessariamente, se indique uma reação emocional. Exemplos disso são a reação de Davi, 
enquanto estava na corte de Aquis, de que sua reputação representava um risco para sua 
própria vida (1 Sm 21.13) e a previsão de Jacó de que sua famíl ia poderia ser-lhe tirada 
(Gn 31.31). 

Essas duas nuanças estão em mente quando se usa, numa expressão de conforto ou 
numa saudação, a ordem negativa de não temer (e.g., Gn 50.19-20). Em tais casos com 
freqüência usa-se yãrê' em paralelo com um ou mais sinônimos (e.g., hãtat, "ser 
desmoralizado"; 'ãrats, "estar aterrorizado"). Um tema semelhante é a definição de 
segurança como ausência de temor (e.g., SI 56.4). 

Existem muitos exemplos do terceiro uso citado acima. Ta l reverência é devida aos 
pais ( L v 19.3), lugares santos (Lv 26.2), Deus (SI 112.1) e o nome de Deus (SI 86.11). O 
temor de Habacuque diante das obras de Deus (Hc 3.2, EP, "aprendi a respeitar as tuas 
obras") e o temor dos amigos de Jó ao verem a miséria de seu estado são, num melhor 
entendimento, este tipo de temor (Jó 6.21). 

Em várias passagens, " temer" e ter uma vida correta estão tão int imamente ligados 
que são praticamente idéias sinônimas (Lv 19.14; 25.17; 2 Rs 17.34; Dt 17.19). É bem 
possível que esse uso de " temer" como virtual sinônimo de ter uma vida correta ou piedosa 
surgiu como resultado de ver o "temor" — em todos os seus sentidos acima — como a 
motivação que produzia a vida justa. Esse temor prático e atuante é o tipo de temor que 
levou Deus a recompensar as parteiras egípcias (Êx 1.17, 21). Esse tipo de temor era mais 
apropriadamente aprendido mediante a leitura da Lei (Dt 31.11-12). Uma ação correta, 
repetida e enfaticamente associada com o "temor" a Deus, é a bondade para com o 
estrangeiro que residia no meio do povo (e.g., Dt 10.18-20; 25.18). 

O exemplo mais claro de "temor" como adoração religiosa formal ocorre na descrição 
dos sincretistas religiosos do reino do norte, os quais " temiam" ao Senhor com respeito à 
adoração pública (2 Rs 17.32-34), embora não "temessem" ao Senhor com respeito à justa 
obediência à sua lei. Os elementos de adoração pública formal mencionados em 
Deuteronômio 14.22-23 sugerem que esse é o tipo de temor a ser aprendido naquele 
contexto. À luz da análise acima e do contexto de Josué 22, a BLH provavelmente está 
certa em ali traduzir o verbo como "adorar" (v. 25). 

Há umas poucas passagens em que parece que " temer" significa "ser devoto ou 
seguidor". Tal uso pode estar refletindo ou o quarto ou o quinto uso, examinados acima. 
Exemplos substantivais afins serão analisados abaixo em yãrê', mas possíveis exemplos 
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verbais são encontrados em Jó 1.9 e 2 Crônicas 6.33. 
Temor de várias espécies pode ser causado pelos grandes feitos de Deus (Êx 14.3l;Js 

4.23-24; 1 Sm 4.7-9), pelo juízo (Is 59.18-19), pela lei de Deus (Dt 4.10) e também por 
vários agentes humanos (1 Sm 7.7; 15.24). 

No piei, yãrê' significa "atemorizar" (2 Sm 14.15; N e 6.9, 14, 19; 2 Cr 32.18). No 
nifal, o sentido é passivo, "ser temido" (SI 130.4, IBB). Usa-se freqüentemente o particípio 
nifal para descrever coisas como "terríveis", "temíveis" ou "aterrorizantes". Este é um bom 
exemplo do caráter gerundivo do particípio nifal, "ser temido" (GKC, 116e). Pode descrever 
lugares (Gn 28.17), Deus (Êx 15.11), o nome de Deus (Dt 28.58), os feitos de Deus (Êx 
34.10), um povo (Is 18.2) e o dia do Senhor (J1 2.31 [3.4]). 

A análise de yãre é complicada pela necessidade de fazer distinção entre aqueles 
exemplos que são genuinamente substantivos — e, portanto, analisados nesta seção — e 
aqueles que estão envolvidos na forma verbal perifrástica e são, assim, analisados acima, 
com o verbo. Nem sempre essa distinção é claramente feita nas traduções e por vezes não 
precisa ser feita. O uso mais freqüente do substantivo é para referir-se àquele que teme 
a Deus (pode-se empregar diferentes nomes ou expressões para designar Deus). São 
encontrados exemplos claramente substantivais (e.g., Êx 9.20; Dt 20.8; Jz 7.3) que 
mostram o temor como uma emoção (primeiro sentido acima) ou como uma previsão do 
mal (segundo sentido acima). Num maior número de vezes a ênfase recai no respeito ou 
reverência, em vez de no terror (SI 112.1; Ec 8.12). 

Aquele que "teme" a Deus concretizará seu temor numa retidão ou piedade que se 
manifesta na prática. Jó, como alguém temente a Deus, evita o mal (Jó 1.1). Em Salmos 
128.1 a pessoa que "teme" ao Senhor anda nos caminhos de Deus. Os que temem ao 
Senhor podem ser aqueles cuja piedade pessoal se manifesta numa reação positiva à 
mensagem divina. Aquele que "teme" a Deus é contrastado com o perverso (Ec 8.13). É 
algo desejado que aqueles que ocupam cargos de governo sejam tementes a Deus (Ne 7.2). 
Bênçãos são dadas àqueles que temem a Deus: felicidade (SI 112.1, "bem-aventurado"), 
bondade da parte de Deus (SI 31.19 [20]), atendimento das necessidades (SI 34.9 [10]), 
proteção (SI 33.18-19 [19-20]), misericórdia intensa (i.e., hesed; SI 103.11) e promessa de 
desejos cumpridos (SI 145.19). 

Um uso interessante desse termo encontra-se no salmo 22. Ali a frase "vós que 
temeis o SENHOR" está em paralelo, de um lado, com "descendência de Jacó" e 
"posteridade de Israel" (v. 23 [24]) e, de outro, com a "grande congregação" (v. 25 [26]). 
Esses paralelos, especialmente o último, sugerem que o termo é usado para referir-se à 
congregação que adora, reunida para adoração. Existem dois outros possíveis exemplos 
desse uso (SI 115.10, 11, 13; SI 118.3-4). 

mô rã\ Medo, terror. O vocábulo pode referir-se à emoção do medo, como no caso do 
medo causado por Noé nos animais (Gn 9.2) ou à reverência para com Deus (Ml 1.6). 
môrã' também pode indicar motivos exteriores de medo. No exemplo mais claro, môra 
(Is 8.12, lit., "não temais o temor dele") é paralelo a um assombramento vindo de fora 
("nem ... vos assombreis", ARC). Em outras passagens, o vocábulo é paralelo aos grandes 
sinais e maravilhas de Deus e, desse modo, pode ser interpretado como uma referência 
aos motivos exteriores de medo (Dt 26.8; 34.12; Jr 32.21). Deve-se assinalar a grafia 
variante hebraica, môrâ, em Salmos 9.20 [21]. É mais fácil ver essa forma como uma 
variante ortográfica aceitável em vez de entrar no terreno de emendas textuais (e.g.y KB). 
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yãrê ' . Temente, com medo (freqüentemente "que teme"). Uma forma adjetiva que serve 
tanto como substantivo quanto como particípio do verbo yãrê'. Tem quase a mesma gama 
de significados do verbo. 

yii^â. Temente, medo, etc. Usado quer como substantivo quer como infinitivo de yãrê'. 

Palavra encontrada em todos os usos de yãrê' (veja acima), com exceção do quinto 
sentido. 

Os usos deste substantivo são semelhantes aos do verbo. Pode referir-se à emoção de 
terror ou medo (SI 55.5 [61; Ez 30.13). Esse terror pode ser colocado pelo próprio Deus nos 
corações dos homens (Êx 20.20; Dt 2.25). Isaías 7.25 emprega o termo para referir-se a 
uma fria previsão do mal. Quando Deus é o objeto de temor, a ênfase novamente recai no 
respeito ou reverência. Essa atitude de reverência é a base da verdadeira sabedoria (Jó 
28.28; SI 110.10; Pv 9.10; 15.33). E de fato, a expressão estabelece o tema do livro de 
Provérbios. E usada em 1.7, torna a ocorrer em 9.10 e em 12 outros versículos. O temor 
do Senhor é aborrecer o mal (8.13), é fonte de vida (14.27), conduz à vida (19.23) e 
prolonga os dias (10.27). Inúmeras passagens relacionam esse temor de Deus com o ter 
uma vida piedosa e correta (Jr 32.40). O temor de Deus resulta em tratar bem os 
estrangeiros (Gn 20.11). Governo justo é aquele feito no temor de Deus (2 Sm 23.3). O 
temor do Todo-Poderoso deve conduzir à manifestação de bondade por parte de amigos (Jó 
6.14). Abusos econômicos contra compatriotas judeus eram contrários ao temor de Deus 
(Ne 5.9). O temor do Senhor faz com que os homens se desviem do mal (Pv 16.6). 

Bibliografia: TDOT, v . 9, pp. 197-208. THAT, v . 1, pp. 765-77. 

A.B. 

908 S T (yãrã') II, atirar, derramar. Sem dúvida alguma uma variante de ITV 
Cq.v.). O único caso do hofal, Provérbios 11.25, parece vir de rãivà. Existem variações 
entre os manuscritos hebraicos. 

909 T V iyãrad) qal: descer, ir para baixo, baixar, marchar abaixo, pôr-se (o 

sol); hifil: baixar, trazer para baixo, entornar, tirar (ornamentos). 

Termos Derivados 

909a ~RÍG (môrãd) descida, encosta, lugar íngreme, pender (1 Rs 7.29). 

909b t ] T T (yardén) Jordão. 

A região montanhosa da Palestina é flanqueada a oeste pelo mar Mediterrâneo e a 
leste pela profunda fenda de Arabá, bem abaixo do nível do mar. Desse modo, por 
qualquer lugar que se viaje em Israel o caminho sempre será ou para cima ou para baixo. 
Uma vez que Jerusalém é geograficamente o ponto central da atenção, um viajante ou 
"sobe" Cãlâ) ou "desce" (de onde derivam as palavras que em hebraico moderno designam 
respectivamente o "imigrante" e o "emigrante"). Em uns poucos lugares usa-se yãrad 
quando o destino é, na verdade para cima; nesses casos parece que o sentido é de ir para 
o sul ou de sair da cidade na direção do campo ou ainda de ir por altos e baixos (cf. Is 
15.3, yõrêd babbekt, "choram abundantemente", ARA; "desatando-se em lágrimas", TB; 
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ou, possivelmente, 'Vão para baixo e para cima enquanto choram"). Há também o 
sentimento de passar de uma posição de proeminência para uma de menor importância, 
isto é, do templo ou palácio para uma casa particular (e.g., 2 Sm 11.9 s.). Além do mais, 
descer significa abandonar o seu local de prestígio para humilhar-se (Is 47.1; Jr 48.18). 
Com freqüência significa uma manobra militar para enfrentar o inimigo em combate. Com 
a derrota na batalha, soldados, cidades e muros caem (lit., descem; Ag 2.22; Dt 20.20; 
28.52), e todo aquele que é levado para baixo é por isso mesmo derrotado (cf. Jr 51.40; Os 
7.12). Outros usos incluem desmontar algo, apear de um animal, sair de um carro, trono 
ou cama, baixar coisas ao chão, cair chuva, verter lágrimas e marinheiros irem ao mar 
(cf. Is 42.10; a PIB emenda o texto). 

"Descer ao Egito" tem a nuança de deixar a terra prometida para habitar no meio de 
pessoas que estão fora da aliança. A primeira vez que os filhos de Jacó foram ao Egito 
para ali se estabelecer, Deus teve de aparecer a Jacó e instruí-lo quanto ao seu propósito 
em levá-los para o Egito (Gn 46.2 ss.). Então, depois de terem obtido o controle da 
Palestina, "descer ao Egito" era sinônimo de abandonar a Deus e buscar auxílio humano, 
o qual falharia (Is 30.2; 31.1). 

Uma vez que se considera que o Sheol (q.v.) está localizado embaixo da terra, todo 
aquele que morre desce para o Sheol (e.g., Nm 16.30). O apetite do Sheol é grande e 
engolirá tudo o que descer (Is 5.14). Provérbios enfatiza que todo aquele que seguir a 
mulher adúltera há de descobrir que "a sua casa é caminho para a sepultura [heb., 
sh"ôl], e desce para as câmaras da morte" (7.27). 

Em uma teofania a descrição é de Deus descendo. Ele deixa sua morada e vem para 
comunicar-se com o homem, quer diretamente através da palavra quer indiretamente 
através de algum instrumento. Deus desceu em fogo sobre o monte Sinai (Êx 19.18; cf 2 
Cr 7.1 ss.), e sobre o tabernáculo ele apareceu numa coluna de nuvem (Êx 40.34 s.; Nm 
12.5). Para aliviar a carga que Moisés levava, Deus desceu entre os anciãos e distribuiu 
entre eles parte do seu Espírito que estava sobre Moisés (Nm 11.17). Além disso, Deus 
desce para trazer salvação ao seu povo; por exemplo, ele apareceu para livrar seu povo 
da escravidão egípcia (Êx 3.8). Por outro lado, Deus também desce para julgar. Mas antes 
de julgar, ele desce para investigar se a impiedade humana é fato real (e.g., no caso da 
torre de Babel, Gn 11.5, e de Sodoma e Gomorra, Gn 18.20 s.). Convencido da 
pecaminosidade, ele desce e pisa os lugares altos (Mq 1.3), isto é, começa o julgamento 
pela destruição dos centros de adoração de ídolos. Então passa a forçar para baixo as 
nações rebeldes, levando-as à derrota (cf. Ob 4). 

ya rdén . Jordão. A maioria dos estudiosos entende que este topônimo deriva do verbo 
yãrad, "descer", daí o sentido de "aquele que desce". O nome ocorre em egípcio como ya-

ar-du-na. Cyrus Gordon compara esse nome com os rios lardanos, de Creta e da Grécia, 
e conclui que o nome de todos eles tem origem numa palavra do Mediterrâneo Oriental 
que significa "rio". O fato de que, com exceção de passagens poéticas (Jó 40.23; SI 42.6 
[7]), quase todas as 183 ocorrências da palavra vêm com o artigo definido, indica que 
originalmente a palavra era um substantivo comum. A LXX translitera a palavra como 
Iordanés. 

O Jordão é formado por quatro afluentes. O Nahr Banias tem origem em Paneas 
(atual Banias, a Cesaréia de Filipe da época do NT), no sopé do monte Hermom. O Nahr 
el-I>eddan forma-se em Dã (Jz 18.29), a cidade mais setentrional de Israel. O Nahr 
Hasbani corre 38 quilômetros ao longo de um vale a oeste do monte Hermom 
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(possivelmente o "vale de Mispa", Js 11.8). O Nahr Bareighit, um pequeno ribeiro, a oeste 
do anterior, corre a partir de M e i j 'Ayun (cf. Ijom, 1 Rs 15.20). 

O Jordão flui por 11 quilômetros ao longo de uma região outrora pantanosa até 
aquilo que era um pequeno lago, o lago Hula, drenado em 1955. Logo ao sul, onde fica a 
ponte das Filhas de Jacó, situa-se o local em que a antiga estrada internacional para 
Damasco pode ter sido atravessada a vau; a grande área de Hazor fica seis quilômetros 
e meio a oeste. O Jordão corre então por 13 quilômetros em meio a um desfiladeiro em 
basalto até o mar da Galiléia (o mar de Quinerete, Nm 34.11). Nesse percurso o rio já 
desceu da altura de 69 metros acima do nível do mar, na região ao norte do Hula, para 
209 metros abaixo desse nível no mar da Galiléia. 

O rio volta a correr a partir do lado sul do mar da Galiléia e desce para o mar Morto, 
395 metros abaixo do nível do mar, o local mais baixo da superfície da terra. Desse modo 
o rio flui ao longo de um trecho da Grande Fossa Africana, que vai desde um ponto entre 
as montanhas do Líbano e a Cordilheira do Antilíbano até os grandes lagos da África. A 
distância em linha reta entre os dois lagos é de 104 quilômetros, mas em seu traçado 
sinuoso o rio Jordão percorre quase 320 quilômetros. Exceto em épocas de inundação, a 
profundidade do rio varia apenas entre noventa centímetros e três metros e sessenta 
centímetros. 

O Jordão pode ser atravessado a vau em cerca de 60 locais. Jacó atravessou o Jordão 
para chegar a Arã e posteriormente tornou a atravessá-lo com a família que havia 
formado (Gn 32.10 [11]). Depois de Eúde matar Eglom, rei de Moabe, os israelitas 
tomaram os vaus e mataram muitos dos moabitas que ficaram presos no lado ocidental 
do Jordão (Jz 3.28-29). Depois de derrotar os midianitas em Moré, Gideão convocou os 
efraimitas para tomarem os vaus (Jz 7.24-25). 

Sob o comando de Josué os israelitas puderam atravessar o Jordão, perto de Jerico, 
a seco, pois o Senhor represou as águas rio acima (SI 114.3, 5; Js 3.16), desde Adã (25 
quilômetros ao norte) até Zaretã (Tell es-Sa'idiyeh, 16 quilômetros mais acima). Sabe-se 
de deslizamentos de terra que represaram o Jordão: durante dez horas em 1267 e durante 
21 horas em 1927. A conquista (Js 1—11) começa com a travessia do Jordão e com a 
captura de Jerico; a distribuição da terra (Js 13—21) termina nesse rio. Esse 
procedimento corresponde à orientação dada por Moisés (Nm 34.12). 

A largura do vale do Jordão passa de seis quilômetros e meio logo abaixo do mar da 
Galiléia para 22 quilômetros logo acima do mar Morto. O desfiladeiro Ghor, ou vale 
superior, pode ser cultivado ao norte de Gileade. Nas áridas regiões meridionais ao sul 
do Ghor encontram-se as estéreis colinas de calcário denominadas Qattara. A verde 
planície inundável é conhecida como Zor, palavra árabe que significa "vegetação cerrada". 

Esta última área era conhecida como a gã'ôn do Jordão, sendo traduzida por 
"floresta". Essa região destacava-se como o hábitat de animais selvagens, tais como leões 
(Jr 49.19; Zc 11.3). Indaga-se a Jeremias como se sairia num local perigoso como a 
"floresta do Jordão", se não se sente seguro numa terra de paz (Jr 12.5). 

A natureza inóspita de Zor e Qattara tornava o rio Jordão uma barreira geográfica 
eficaz. Moisés tentou evitar que as tribos de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, que 
receberam territórios a leste do Jordão, não ajudassem seus irmãos que tinham de 
conquistar a Cisjordânia, a oeste (Nm 32). Num período relativamente curto de tempo 
surgiram diferenças dialetais. Os efraimitas do oeste traíram sua identidade quando, 
passando pelos vaus, diziam "Sibolete" em vez de "Chibolete", que era como pronunciavam 
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os gileaditas de Jefté, que moravam a leste (Jz 12.6). A palavra "chibolete" significa "rio" 
e era um teste natural. 

O lado oeste do rio Jordão tem como afluentes o Nahr Jalud, que procede de Bete-
Seã, e o Uádi Farah, que vem de Tirza. As principais localidades eram Jerico, Gilgai e 
Bete-Seã; textos egípcios revelam que Reobe ficava ao sul de Bete-Seã, e Jenoã ao norte. 

Do lado oriental o Jordão tem dez afluentes perenes. O Jarmuque. que deságua no 
Jordão oito quilômetros ao sul do mar da Galiléia, contribui com tanta água quanto o 
próprio Jordão, mas não é mencionado na Bíblia. O rio Zerca (que na Bíblia tem o nome 
de Jaboque) começa perto de Amã e tem sua foz no Jordão logo acima de Adã. 

Nelson Glueck identificou 35 locais povoados entre os séculos XIII e VI a.C. O AT 
menciona apenas nove localidades no vale do Jordão. Peniel, onde Jacó lutou com o anjo, 
estava localizada perto do Jaboque (Gn 32.22-32). Sucote, onde Jacó fez palhoças para o 
seu gado (Gn 33.17), cidade que se recusou a ajudar Gideão (Jz 8.5-8), estava situada 
junto do Jaboque. 

Quando Abraão e Ló vieram a se separar, Ló viu que o kikkar do Jordão (IBB, 
"planície"; BLH, "vale"; ARA, "campina"; Gn 13.10) tinha boa irrigação. Nesse caso, o kikkar 

(lit., " formato redondo") incluía a região ao sul do mar Morto. Salomão fundiu objetos de 
cobre no kikkar, que talvez seja a depressão oval do Jordão entre Sucote e Zaretã (1 Rs 
7.46). Cf. Gênesis 19.17, 25; Deuteronômio 34.3. 

A expressão yardén yfréhô (lit., "Jordão de Jerico"), que ocorre em Números 22.1, 
33.50, 34.15, Josué 13.32, 16.1, 20.8 e 1 Crônicas 6.78 [63J, é traduzida pela ARA como 
"Jordão, na altura de Jerico". Uma vez que a frase talvez indique não apenas o território 
a leste de Jerico (Js 16.1), mas toda a fronteira oriental de Efraim e Manassés, Elmer 
Smick sugeriu que se deve tratar yardén como um substantivo comum, de sorte que a 
frase significaria "rio de Jerico", ou seja, o rio Jordão em sua totalidade. 

Caso o animal designado como bchêmôt em Jó 40.15 ss. seja o hipopótamo (cf. ARA), 
o yardén de 40.23 talvez possa ser simplesmente um "rio" qualquer, não especificamente 
o Jordão. Havia hipopótamos no rio Orontes, na Síria, até por volta de 1500 a.C., e no 
Baixo Ni lo até o século xn d.C., mas não no Jordão. 

Bibliografia: COHEN, S. Jordan. In: IDB. DRIVER, G. R. Driver. Mistranslations. 
Palestinian Exploration Quarterly 79:1 236-26. . 7h *Went U p C o u n t r / and yrd 
*Went Down Country\ ZAW 69:74-77. G L U E C K , Nelson. The river Jordan. VVestminster, 
1946. L E S L A U , Wolf. An Ethiopian Parallel to Hebrew Vi 'Went Up Country' and yrd 

*Went Down Country'. ZAW 74:322 s. (Leslau demonstra a existência em idioma etiópico 
de yrd com o sentido de "embaixo, no sul" ou "o oeste"). S M I C K , Elmer B. Archaeology of 

the Jordan valley. Baker, 1973. TDNT, v. 6, pp. 608-13. 
E.Y. 

] TT . (yardén). Veja o n°. 909b. 

910 ITT (yãrâ) lançar, atirar, jogar (qal); ensinar (hifi l ) . 

Termos Derivados 

910a t m r (yôreh) primeiras chuvas, em contraste com malqôsh, "últimas 
chuvas". As primeiras chuvas caíam entre o f im de outubro e o início de dezembro. 
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910b m i C (môreh) I, chuva têmpora, somente em Joel 2.23; Salmos 84.7. 

910c rHlC (môreh) II, mestre. 

910d r n i r (tôrâ) lei. 

A idéia básica da raiz yãrâ é de "jogar" ou "atirar", com um forte sentido de controle 
por parte do sujeito da ação. Lançaram-se sortes com o objetivo de dividir a terra entre 
as várias tribos (Js 18.6). Deus lançou o exército egípcio no mar Vermelho (Êx 15.4; cf. 
Jó 30.19). Tendo pedras como objeto da ação, o verbo traz a idéia de colocá-las num 
determinado lugar; Deus lançou a pedra angular ou alicerce do mundo (Jó 38.6), e Labão 
ergueu uma pilha de pedras e uma coluna para servir de testemunha da aliança de paz 
que Jacó e ele próprio f izeram (Gn 31.51 s.). Os três usos mais freqüentes desta raiz 
dizem respeito a atirar flechas, mandar chuvas e ensinar. 

Entre os antigos, armas terrivelmente mortais eram o arco e a flecha. Eles podiam 
atirar à distância e ao abrigo de uma proteção. Alguns mísseis eram atirados a partir de 
engenhos especialmente feitos para isso (2 Cr 26.15). Três dos reis de Israel caíram no 
campo de batalha por terem sido atingidos por arqueiros, a saber, Saul (1 Cr 10.3), Acabe 
(1 Rs 22.35) e Josias (2 Cr 35.23). Metaforicamente, os ímpios, em posição de emboscada, 
atiram repentinamente nos inocentes (SI 64.4 [51; cf SI 11.2). De outro lado, também 
descreve-se Deus ao atirar uma flecha nos ímpios e ferindo-os repentinamente a f im de 
proteger os justos (SI 64.7 [81). A lém disso, atirar flechas poderia ser usado como um sinal 
(1 Sm 20.20; cf 2 Rs 13.17). 

y ô r e h . Primeiras chuvas. Deus dá as primeiras e últimas chuvas para garantir uma 
colheita abundante (Dt 11.14). Joel compara as bênçãos futuras com a chegada das 
primeiras e últimas chuvas (J1 2.23; cf Os 6.3; Tg 5.7). Deus tornará a dar ao seu povo 
uma colheita abundante; essa promessa abrange bênçãos tanto materiais quanto 
espirituais, como, por exemplo, Oséias 10.12: "É tempo de buscar ao SENHOR, até que ele 
venha e chova a justiça sobre vós." 

t ô râ . Lei, ensino. A palavra é usada 221 vezes. 
Ensinar é a tarefa especial da escola de sabedoria, conforme se vê ao longo do livro 

de Provérbios, e do sacerdócio. Este último deve ensinar uma religião revelada. Os 
sacerdotes devem ensinar a lei dada por Moisés (Lv 10.11; Dt 33.10); por exemplo, o rei 
Joás agiu corretamente porque foi instruído pelo sumo sacerdote (2 Rs 12.2 [31). O 
sacerdote Esdras ensinou fielmente a Lei de Moisés durante a Festa dos Tabernáculos, 
no outono, de acordo com as determinações deuteronômicas (Dt 31.9-11; Ed 8.1 ss.). 
Infel izmente nem sempre os sacerdotes eram fiéis a Deus; ensinavam por dinheiro e 
tornaram-se mestres de mentiras (Is 9.15 [141; Mq 3.11). Semelhantemente, um ídolo é 
visto como "mestre de mentiras" (Hc 2.18 s.). 

O ensino está associado com a unção pelo Espírito Santo. Bezalel e Aoliabe foram 
inspirados a ensinar suas habilidades artesanais de maneira que se pudesse construir o 
tabernáculo e seus apetrechos (Êx 35.34). O próprio Deus é especificamente descrito como 
um mestre. Ele ensinou a Moisés tanto o que fazer quanto o que dizer (Êx 4.15). Ele 
também ensina aos pecadores o caminho da retidão (SI 25.8) e instrui aqueles que o 
temem quanto ao caminho que devem escolher (SI 25.12). Por essa razão, o salmista com 
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freqüência procura a Deus para que o ensine a guardar os estatutos e a andar no caminho 
da verdade (SI 27.11; 86.11; 119.33; cf. Jó 6.24; 34.32). Deus promete que, nos últimos 
dias, dará ao povo de Jerusalém um mestre a quem verão (Is 30.20). As nações também 
virão a Jerusalém para que Deus as ensine (Is 2.3). Não é de surpreender que Jesus, 
como Deus encarnado, tenha assumido o título de mestre e desempenhado grande parte 
de seu ministério como mestre. 

Âmbito da Palavra 

A palavra tôrâ basicamente significa "ensino", quer se refira ao sábio a instruir seu 
filho, quer a Deus a instruir Israel. Os sábios proporcionam uma compreensão de todos 
os aspectos da vida, de sorte que os jovens podem saber como se conduzir e como viver 
uma vida longa e abençoada (Pv 3.1 s.). Com Deus também é assim. Motivado pelo amor, 
ele revela ao homem a compreensão básica de como viver uns com os outros e como se 
aproximar de Deus. Através da lei Deus mostra seu interesse por todos os aspectos da 
vida humana, a qual deve ser vivida debaixo da direção e cuidado divinos. A lei de Deus 
está em paralelo com a palavra do Senhor para indicar que a lei é a revelação da vontade 
de Deus (e.g., Is 1.10). Nesse sentido ela se torna a sabedoria e o entendimento da nação, 
de modo que outros ficarão maravilhados com a qualidade do estilo de vida distintivo de 
Israel (Dt 4.6). Por tal razão, entende-se que o papel do ensino, com seus resultados na 
escola de sabedoria e na instrução sacerdotal, e o papel da lei, com seus resultados para 
todo o povo da aliança, estão bastante ligados. 

Especificamente, a palavra "lei" refere-se a qualquer conjunto de regulamentos; por 
exemplo, Êxodo 12 contém a lei a respeito da observância da Páscoa. Algumas outras leis 
específicas incluem aquelas a respeito das várias ofertas (Lv 7.37), da lepra (Lv 14.57) e 
do ciúme (Nm 5.29). A luz disso, por vezes considera-se a lei algo constituído de estatutos, 
ordenanças, preceitos, mandamentos e testemunhos. 

O significado da palavra adquire uma perspectiva mais ampla à luz de Deuteronô-
mio. De acordo com Deuteronômio 1.5, Moisés lança-se a explicar a lei; ali a lei abrangeria 
a lei moral, tanto em suas formulações apodícticas e casuísticas, e a lei cerimonial. O que 
há de excepcional em Deuteronômio é que o livro interpreta a lei exterior à luz do efeito 
desejado nas atitudes interiores do homem. Ademais, o próprio livro mostra que a lei tem 
um sentido amplo, que abrange a história, as regulamentações e suas interpretações, e 
exortações. Não é uma mera relação de declarações casuísticas, como no caso do código 
de Hamurabi. Mais tarde a palavra experimentou uma ampliação de sentido de modo a 
incluir os primeiros cinco livros da Bíblia em toda a sua diversidade. 

Lei e Aliança 

A aliança precede a lei; e a lei foi dada apenas à nação que entrou em aliança com 
Deus [embora, no sentido de princípio moral, a lei seja tão antiga quanto o pecado 
humano e o governo divino, Gênesis 3.7; 9.6; 26.5. R.L.H.]. A lei são, especificamente, as 
estipulações da aliança. Mas, no sentido amplo de lei, a saber, de ensino de Deus, a 
aliança desempenha o papel central. Lei e aliança podem ser paralelas uma à outra (e.g., 
SI 78.10). Por estarem tão intimamente ligadas, infringir uma é infringir também a outra. 
A demonstrar a relação entre ambas temos ainda o fato de que as tábuas do testemunho 
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foram colocadas na arca da aliança e de que uma cópia do livro da lei foi colocada ao seu 
lado, como testemunho perpétuo da aliança entre Deus e seu povo (Êx 40.20; Dt 31.26). 

A lei, bem como a aliança, traz consigo bênçãos e maldições. Aquele que segue seus 
preceitos será abençoado (Dt 29.9 [8]), mas todo aquele que a violar será amaldiçoado (Dt 
29.20-21 [19-20]). Obedecer à lei é fonte de vida; torna a vida uma alegria e prolonga os 
dias (Dt 6.1-2). De outro lado, sendo um padrão, ela testa Israel para ver se seguirá 
completamente a Deus ou não (Dt 8.2; Jz 3.4). 

Com freqüência o AT diz que Moisés escreveu a lei e refere-se ao livro da lei (e.g., Dt 
30.10; 31.9; Js 24.26). Essas referências revelam a importância dada a um código escrito 
desde o início da história de Israel. Esse código tornou-se o padrão objetivo a partir do 
qual se interpretava a lei (cf. Dt 17.8-11). Além disso, a lei devia ser lida e meditada para 
que seus preceitos se tornassem uma parte integrante do estilo de vida do povo (cf. Js 1.7 
s.). Era seu livro-guia; mais do que isso, era sua constituição. Israel era um estado 
religioso; nessa condição, o documento fundamental que determinava o seu caráter era 
a lei dada através de Moisés. Por exemplo, o rei devia ter a sua própria cópia e lê-la todos 
os dias de sua vida, para que aprendesse a temer a Yahweh mediante a guarda de todas 
as palavras da lei (Dt 17.18-19). Uma vez que a lei escrita era superior ao rei em Israel, 
o rei jamais poderia tornar-se um deus ou um inovador religioso. Seu direito de governar 
estava subordinado à lei. 

Há numerosas referências à lei escrita ou à lei de Moisés nos livros históricos. Por 
conveniência e para consulta, podem-se alistar as mais significativas: Deuteronômio 17.18; 
28.61; 29.21 [20]; 30.10; 31.9, 24; Josué 1.7, 8; 8.31 s.; 23.6; 1 Reis 2.3; 2 Reis 14.6; 22.8; 
23.25; 2 Crônicas 23.18; 30.16; Esdras 3.2; 7.6; Neemias 8.1-2. 

O Bem Peculiar dos Sacerdotes 

A lei era o bem peculiar dos sacerdotes. Estes deviam ensinar os seus preceitos e 
seguir suas regulamentações (Dt 17.8-11; 33.10). Eles eram conhecidos como "os que 
tratavam da lei" (Jr 2.8). Mas, infelizmente, o sacerdócio ficou cego e arrogante. 
Esqueceram-se de Deus (Os 4.6). Sem dúvida alguma tinham memorizado a lei, mas 
deixaram de enxergar suas dimensões espirituais. Em vez disso, transformaram-na num 
meio de aumentar o seu próprio poder e riqueza (Ez 22.26; cf. Sf 3.4). Por esse motivo 
Deus mandou seus profetas para chamar o povo de volta à verdadeira observância da lei 
(2 Rs 17.13). A tarefa dos profetas era aplicar a lei à sua própria situação. Sua mensagem 
baseava-se na lei; eles atacavam a aplicação errada que dela se fazia. 

A Lei na Época de Esdras e Neemias 

Na comunidade pós-exílica liderada por Esdras e Neemias a lei tornou-se o centro da 
vida da comunidade. Os dois líderes atacaram a vida indulgente e egoísta que as pessoas 
estavam levando e, mediante o ensino da lei, procuraram fazê-los voltar à verdadeira 
adoração de Deus. Esdras fez leitura da lei diante da assembléia e interpretou-a de modo 
que o povo entendesse com segurança a sua aplicação (Ne 8.2-8). Ao ouvir a lei, o povo 
chorou (Ne 8.9). Mas Neemias e Esdras consolaram o povo e levaram-no a comemorar a 
festa dos tabernáculos de acordo com a lei (Ne 8.13-17), conforme Moisés ordenara que 
se fizesse (Dt 31.10-11). A lei foi lida a cada dia da festa (Ne 8.18). Depois disso o povo 
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se arrependeu de seus pecados e fez uma aliança de seguir a lei na sua inteireza (Ne 9.3; 
10.29-31). As atividades desses dois homens levaram o povo de volta a Deus, e o uso que 
f izeram da lei tornou-se formativo para a vida da comunidade, com efeitos que 
perduraram mesmo depois da destruição de Jerusalém, em 70 d.C. 

Louvor para a Lei 

Alguns salmos rendem louvor à lei. O principal deles, é claro, é o salmo 119. O 
salmista anseia pelo entendimento para que possa guardar a lei, que é objeto de seu 
deleite e amor ( w . 1, 61, 92). Salmos 19 fala de Deus comunicar sua glória através dos 
céus e através de sua palavra falada. Esta última comunica direta e especificamente a 
vontade de Deus. A lei faz a pessoa toda voltar-se para Deus (ARA, "restaura a alma"). 
Dessa forma ela ilumina, dá sabedoria e é motivo de júbilo ( w . 7-8 [8-9]). Ela também 
adverte contra o mal e impede que alguém inadvertidamente se afaste de Deus (v. 11 
[12]). Não é de admirar que seu valor seja superior ao do ouro mais puro e o seu sabor 
seja mais doce que o mel (v. 10 [11]). 

A Lei na Era Vindoura 

Devido à constante desobediência de Israel, os profetas aguardavam uma época em 
que, uma vez mais, a lei, vinda diretamente de Deus, se espalharia a partir de Jerusalém 
(Is 2.3). Nessa época o próprio Deus irá tanto ensinar quanto julgar de acordo com a lei. 
Essa é uma parte da tarefa do servo sofredor, a saber, ministrar juízo de acordo com a 
verdade e apresentar um novo ensino ou lei ( Is 42.3 s.). Esta nova lei ou ensino 
sobrepujará a lei mosaica porque terá origem num novo líder-profeta. Ela não colidirá com 
a antiga, mas sobre ela será edificada. Além disso, o seu alcance será universal. Jeremias 
antevê o estabelecimento de uma nova aliança em que a lei será escrita nos corações (Jr 
31.33). Brotando do seu íntimo para o exterior, os homens terão condições de obedecer a 
Deus. Então concretizar-se-á plenamente o verdadeiro propósito da lei, a saber, conduzir 
o homem a uma vida frutífera e abundante de comunhão com Deus. 

Bibliografia: COLE, R. A. Law in the OT. In: ZPEB, v. 3, p. 883-94. — DAVIES, W. 
D. Torah in the Messianic age and/or the age to come. Society of Biblical Literature, 1952. 
— J A C O B , Edmond. Theology of the Old Testament. Trad. por Arthur W. Heathcote e 
Philip J . Allcock. Harper & Row, 1958. — M A N L E Y , G. T. The book of the Law. Inter-
Varsity, 1957. — P A Y N E , J . Barton. The theology ofthe Older Testament. Zondervan, 1962. 
— VRIEZEN, Th. D. An outline of Old Testament theology. Branford, 1966. — ZlMMERLI, 
W. The Law and the Prophets. Trad. por R. E. Clements. Oxford: Basil Blackwell, 1965. 
— ZUCK, Roy B. Hebrew words for 'teach'. BS 121:228-35. 

J.E.H. 

911 r r r iyãrah). Usado apenas uma vez (Is 44.8). Palavra que provavelmente deve ser 

lida como derivada de yãrê', "ter medo" (como nos MMM). 
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pÍTT (yãrôq). Veja o n? 918c. 

912 DfpOTT; {yrüshãlayim\ tiTÚTC (yerushálam) Jerusalém, 

Antiga cidade do sul de Canaá, capital da dinastia davídica e centro religioso do 
judaísmo até sua rejeição de Jesus e sua conseqüente destruição por Ti to em 70 d.C. Era 
vista também como um símbolo da igreja cristã, foi profetizada como o centro do futuro 
reino messiânico e é o protótipo da derradeira Nova Jerusalém, que vem após o juízo 
divino final. Mencionada pelo nome 669 vezes no AT apenas, Jerusalém é a cidade de 
maior significado no mundo (SI 48.1-2 12-3]). Foi o local da habitação de Deus na terra (1 
Rs 8.13), o cenário da ressurreição de Cristo (Lc 24.47) e será o local de sua volta gloriosa 
(Zc 14.5). 

Embora objetos do período paleolítico tenham sido recuperados a sudeste da atual 
Jerusalém, parece que o povoamento urbano teve início com os cananeus da Idade do 
Bronze Antiga (3000-2000 a.C.). A escolha do local parece ter sido ditada pela presença 
de um entroncamento de estradas, a vantagem militar do monte Ofel, ou Sião, e a água 
perene da fonte de Giom, no vale de Cedrom, a leste da cidade. A primeira menção da 
cidade ocorre no final desse período, quando Abraão dá honras ao rei-sacerdote de 
Jerusalém, Melquisedeque (Gn 14.20), que é um tipo de Cristo (SI 110.4; Hb 7) em sua 
dupla função. No monte adjacente de Moriá (2 Cr 3.1) Abraão estava disposto a oferecer 
seu filho Isaque como um sacrifício a Deus (Gn 22.2, aproximadamente 2050 a.C.). 

Conforme relatos preliminares, a cidade é mencionada pela primeira vez nas 
tabuinhas de Ebla (KlTCHEN, K. A. The Bible in its world. Paternoster, 1977. p. 53). É 
então mencionada nos Textos Egípcios de Execração da Décima Segunda Dinastia, da 
Idade do Bronze Média (2000-1600), como Urusalimum, "alicerce (?) de Salém". Essa 
forma provavelmente deve ser lida nas cartas de Amarna (século catorze a.C.) como 
Ursalimmu. Portanto, em hebraico antigo a palavra era pronunciada yerushalem, com o 
provável sentido de "alicerce de Salém", em que shalem seria um deus conhecido a partir 
de um texto mitológico ugarítico, mas que em hebraico veio a significar paz ou segurança. 

Sua designação inicial na Bíblia, no texto mosaico de Gênesis (aproximadamente 
1450 a.C.), é simplesmente "Salém" (14.18; cf. SI 76.2 [3]), shãlêm, que significa 
"completo, próspero, pacífico". Sua forma em aramaico bíblico, yerüsh'lem (Dn 5.2), e na 
LXX, ierousalêm, é, portanto, provavelmente mais correta do que o hebraico medieval dos 
massoretas, yerüshálayim, que talvez tenha sido influenciado por mitsrayim, o 
substantivo dual que designa o Egito. 

Embora capturada por Josué na Idade do Bronze Recente (Js 10.1) e ocupada 
durante um breve período após a sua morte (Jz 1.8, aproximadamente 1390 a.C.), 
Jerusalém continuou em mãos cananéias (jebuséias) (1.21) até sua captura por Davi em 
1003 a.C. (2 Sm 5.6-9). Ao trazer a arca da aliança para uma tenda especial (6.17), Davi 
fez de Sião o trono da presença de Deus (SI 132.13). Em 959 a.C. Salomão concluiu a 
construção do templo definitivo, que, embora destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., 
foi reconstruído por Zorobabel, 520-515 a.C., no qual mais tarde Jesus entrou com a 
verdadeira paz de Deus (Ag 2.9). Dessa forma Jerusalém é ua cidade do grande Rei" (SI 
48.2 [3]; M t 5.35). Parece que "nascer em Sião" eqüivalia a ter participação na salvação 
divina (SI 87.45), não importando a real nacionalidade da pessoa (v. 6; /CC, Psalms, v. 2, 
p. 240; cf G1 4.26). O nome da cidade passa a designar o próprio céu (Hb 12.22-23). 
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Bibliografia: KENYON, K. Jerusalem: Excavating 3000 years of history. M 
Hill, 1967. — PAYNE, J. B. Jerusalem. In: ZPEB. — SlMONS, J. Jerusalem in the OT. B 
1952. — YADIN, Yigael, ed. Jerusalem revealed. Yale, 1976. 

J.BJ 
913 ITT (yrh). Aceita como raiz de: 

913a trrv (yãrêah) lua. 
913b t!TV (yerah) mês. 

yãrêah . Lua. A palavra ocorre 27 vezes. "A lua", que freqüentemente está em paral 
com "o sol", foi criada por Deus para governar a noite e para indicar as esta( 
especialmente as ocasiões das festas (SI 104.19; 136.9). No oriente médio a h 
proporciona luz suficiente para a realização de muitas tarefas, e durante a lua cheia 
possível viajar à noite. Pessoas com certos distúrbios mentais eram consideradas 
alguns como atormentadas pela lua (SI 121.6). [Em gr. a palavra que algumas vei 
trazem como "epilético" (TB) deriva de palavras que significam atormentado pela lua, 
"lunático" (ARA; Mt 4.24). A etimologia da palavra não é, necessariamente, um argumen 
a favor da idéia de que naquela época se pensava que a lua causava tal enfermidade, 
a nossa palavra "lunático", que em sua etimologia reflete noções muito mais antigas. 
Obviamente a lua não causa dano algum, mas, conforme observado por Dahood (Psa 

In: AB, v. 3, p. 202), muitos antigos não criam assim. Davi declara que ela não pode £ 
dano ao crente. Também é possível que Davi tivesse em mente as divindades pagãs: 
deus-sol e o deus-lua são irreais. R.L.H.J A lua era vista como algo que tinha um efei 
poderoso sobre a vida. 

Sin, o deus-lua, era a principal divindade adorada em Ur, no sul da Babilônia e 
Harã, no noroeste da Mesopotâmia. Ele estava associado com a ordem e a sabedori 
Essas duas cidades estiveram profundamente ligadas à vida de Abraão antes de ele pai 
para seguir a Deus. Os movimentos da lua eram cuidadosamente observados e faziam-
vários presságios com base em sua relação com o sol, considerado seu filho. Um ecli 
era um mau presságio, e realizavam-se rituais especiais para evitar qualquer calamidade. 
Por esse motivo, a crença no deus-lua tinha uma profunda influência na vida no antií 
Oriente Médio. Tal adoração era, no entanto, estritamente proibida em Israel (Dt 4.19jl 
Qualquer um que fosse levado a esse ato de idolatria incorria na penalidade 
apedrejamento (Dt 17.3 ss.). Jó, para afirmar sua inocência, declarou que jamais fo 
seduzido por qualquer um desses corpos celestes, inclusive a lua (Jó 31.26 ss.). 

Em Israel constantemente declarava-se que a lua era criação de Yahweh. Ela 
tinha nenhum poder externo. Por esse motivo, aquele que peregrinava para Jerusalé 
não precisava ficar com medo de ser atormentado pela lua, pois com toda certeza Yahw; 
o protegeria (SI 121.6). Na condição de criatura de Yahweh, a lua deve louvá-lo (SI 148.3V 

Por estar a lua sujeita a Yahweh, Josué pôde dar ordens a ela e ao sol para para 
enquanto ele terminava a batalha (Js 10.12 s.). 

Quando o dia do Senhor vier, todos os corpos celestiais serão afetados. Joel fala de 
o sol e a lua tornarem-se escuros (J1 2.10; 3.15 [4.15]) e de a lua transformar-se em 
sangue (2.31 [3.4]; cf. Mc 13.24; Lc 21.25; Ap 6.12). Isaías 13.10 confirma que a lua não 
dará a sua luz durante o dia de Yahweh. Isaías antevê que na era vindoura não haverá 
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qualquer necessidade seja do luar seja dos dias e estações assinalados pela lua (Is 60.19 s.). 
E interessante que a aliança com a casa de Davi para esta governar Israel é 

apresentada firmemente estabelecida, como a lua (SI 89.37 [38]). Sem dúvida alguma 
nisto há uma indicação tanto da certeza quanto do caráter temporário dessa aliança. 
Enquanto houver lua. a aliança permanecerá firme, mas na era vindoura, quando já não 
houver mais necessidade da lua, também não haverá necessidade daquela aliança. 

yerah. Mês. Aramaico, "lua nova", também em ugarítico. Este substantivo é usado 12 
vezes. A unidade básica de tempo no mundo semítico é o mês (com maior freqüência 
denominado hõdesh, q.v.\ especialmente para assinalar festas. Entre os nomes dos meses 
que se fazem acompanhar de yerah estão ziw, segundo mês (1 Rs 6.37); etãním, sétimo 
mês (1 Rs 8.2); e bül, oitavo mês (1 Rs 6.38). Os nomes desses três meses, juntamente com 
um quarto, 'ãbib, são provavelmente os antigos nomes cananeus. Dois deles (bül e 
'êtãntm) são também encontrados em fenício. Com maior freqüência o AT indica o mês 
por um número — por exemplo, sétimo mês, etc. Nos livros exílicos e pós-exílicos (Et, Ne, 
Zc) mencionam-se os nomes babilônicos nisã, sivã, elul, quisleu, tebete e sebate. Os 
hebreus contavam o tempo com base no mês lunar, mas, para manter o sincronismo com 
o calendário solar, acrescentavam um mês intercalar a cada três anos. Dessa forma a 
festa da primavera sempre acontecia na primavera, e as festas de inverno, no inverno. 
Veja também hôdesh, n? 613b. 

Um "mês de dias" (lit.; ARA, "mês") significava um mês completo; uma jovem cativa 
tinha permissão para prantear a morte dos pais durante um mês inteiro antes de ser 
desposada (Dt 21.13). O número de meses cumpridos talvez indique o tempo que leva para 
um animal nascer (Jó 3.6; 39.2). Semelhantemente, com respeito à colheita, a palavra 
aparece na bênção dada a José, a saber, ele há de ser abençoado "com o que é mais 
excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem" (Dt 33.14). A 
duração de certos acontecimentos é contada pelo número de meses. A mãe de Moisés 
escondeu-o em casa durante três meses (Êx 2.2). Salum reinou um mês em Samaria (2 
Rs 15.13; cf. Zc 11.8). Nesses casos "mês" indica um período curto de tempo, mas, quando 
empregado para referir-se ao sofrimento ou aos anseios de alguém, aponta para um longo 
período. Jó lamentou "assim me deram por herança meses de desengano, e noites de 
aflição me proporcionaram" (Jó 7.3), e "Ah! quem me dera ser como fui nos meses 
passados, como nos dias em que Deus me guardava!" (Jó 29.2). 

Bibliografia: CONTENEAU, George. Everyday Life in Babylon and Assyria. Norton, 
1966. — HOOKE, S. H. Babylonian and Assyrian religion. Londres, Hutchinson House, 
1953. — LlLLEY, J. Calendar. In: ZPEB. 

J.E.H. 

914 iD"T (yãrat) agir irrefletidamente, precipitar (algo). ( N m 22.32). 

-*Tt iyãríb). Veja o n! 2 159b. 

915 i i T T (y'rihô), Ttry. (y'rihõh), T H " (yerêhô) Jerico. 

Em suas várias formas, o nome próprio aparece 38 vezes. Jerico encontra-se 
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localizada aproximadamente 270 metros abaixo do nível do mar e 16 quilômetros ao 
do mar Morto. Sua planície é verdejante devido a um manancial de águas abund 
conhecido como a Fonte de Eliseu. Seu clima é quase sempre moderado e seco, agrad 
no inverno e quente no verão. Com sua localização a cidade controlava as estradas 
usadas que percorriam a Arabá e também um vau permanente no rio Jordão. A 
conhecida como Tell es-Sultan é a Jerico do AT e é uma das mais antigas cidades mu 
que se conhece, remontando a pelo menos o oitavo milênio a.C. 

Depois da longa peregrinação pelo deserto os israelitas, comandados por J 
atravessaram o Jordão e acamparam-se em Gilgal. Para consolidar sua posição, ti 
de capturar Jerico, uma cidade que à época tinha uma área entre vinte mil e trinta e 
mil metros quadrados e era cercada de muros inacessíveis. Os israelitas marcha 
redor da cidade durante seis dias consecutivos. Ao sétimo dia, marcharam sete vezes 
torno da cidade; então, na sétima vez, através da intervenção miraculosa de Deus 
meio ao toque de trombetas e ao grito do povo, os muros ruíram, provocando o caos 
entre os moradores de Jerico e a sua derrota (Js 6). A família de Raabe escapou a] 
devido à fé daquela mulher e ao fato de ter tomado posição ao lado de Israel (Js 6.22 
T g 2.25). Em seguida a cidade foi queimada, mas os utensílios de valor passaram a 
parte dos tesouros da casa do Senhor (Js 6.24). A queda de Jerico tornou-se um sim 
do poder de Deus e de seu propósito de dar a terra aos israelitas, estabel; 
f irmemente a liderança de Josué como o sucessor de Moisés. A maneira decisiva como 
foi tomada tornou-se o padrão para ataques futuros. Ai deveria ser capturada do me 
modo (Js 8.2). Esses feitos poderosos também davam testemunho aos habitantes de C 
de que Israel era uma força a ser levada em conta, pois Deus estava ao seu lado. 
homens de Gibeom perceberam isso, enganaram os israelitas quanto à verdadi 
localização de sua cidade e fizeram aliança com Josué (cap. 9). Depois de Adoni-Zede< 
rei de Jerusalém, ficar sabendo o que havia acontecido com Jerico e Ai, ele convocou 
Jerusalém um grupo de reis para formar uma coalizão e planejar um esforço mili 
combinado contra Israel. Com a ajuda de Deus, aquela coalizão foi estrondosame 
derrotada, e os reis, mortos (Js 10.1-28). 

Escavações feitas por Garstang e K. Kenyon em Jerico trouxeram a lume artefa 
significativos e suscitaram um imenso debate sobre a queda da cidade diante 
israelitas. Garstang defende que a queda teria ocorrido perto do fim do século XV a.C 
Kenyon, perto do fim do século XIV. Entretanto, Kenyon afirma que não existe q« 
nenhum vestígio da cidade que foi tomada por Josué; por essa razão o arqueólogo não 
muitas condições de lançar luzes sobre aquela cidade ou sobre a data exata de sua qu 

À derrota de Jerico seguiu-se a maldição lançada por Josué contra todo aquele 
ousasse reconstruí-la (Js 6.26). Nos dias do rei Acabe, o betelita Hiel lançou-se a 
empreitada, e isso custou a vida de seus dois filhos (1 Rs 16.34). A cidade, segundo 
menciona, era a fronteira entre Benjamim e José e pertencia a Benjamim (Js 16.1. 
18.12). Nessa área, à época de Davi, havia uma povoação, pois os servos de 
recuperaram-se ali da humilhação sofrida nas mãos de Manum, rei de Amom (2 Sm 10. 
5). Além disso, durante os dias de Elias e Eliseu ali esteve instalada uma escola 
profetas, e Eliseu miraculosamente curou a fonte que tinha-se tornado salobre (2 Rs 2 
19-22). 

Bibliografia: G A R S T A N G , John, & J. B. D. The story ofJericho. Londres: Mars 
Morgan and Scott, 1948. — G A R S T A N G , John. The walls of Jericho. Palestin 

Exploration Quarterly 63:186-96. — K E N Y O N , Kathleen M. Digging up Jericho. Lond 
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Ernest Benn, 1957. — SMICK, E. B. Archaeology ofthe Jordan valley. Baker, 1972, p. 63-
6. — VlNCENT, L. H. The chronology of Jericho. Palestinian Exploration Quarterly 

63:104s. 
J.E.H. 

nyi] (y'rfâ). Veja o n? 917a. 

916 ~ ]T (yrk). Aceita como raiz de: 

916a t~p* (yãrêk) coxa, lombo. 

916b t r Ç T (yarekâ), r D T : (y"rêkâ) flanco, lado. 

yãrêk . Coxa, lombo, lado, pedestal. A expressão "que saíram da sua coxa" (IBB) 
significa "descendência" (e.g., Gn 46.26; cf. ARA); veja também Juizes 8.30. A coxa 
simboliza o que se poderia chamar de parte f irme do homem (e.g., o lugar de cingir a 
espada; cf. Jz 3.16, 21) e a fonte da vida. Dessa maneira, a mão colocada sob a coxa 
sinalizava o mais solene do juramento, especialmente durante a época patriarcal (cf. Gn 
24.9). E bater na coxa tinha o sentido de profundo arrependimento (Ez 21.12 [211; Jr 
31.19). Os hebreus reconheceram a beleza da coxa feminina (Ct 7.1 [2]). N o entanto, uma 
mulher que, por desconfiança do marido, fosse acusada de adultério tinha de beber água 
amarga e pronunciar uma maldição. Caso fosse culpada, seu corpo incharia e sua coxa 
descairia ( N m 5.21 s.); talvez isso indique o aborto espontâneo de um filho ilegítimo. A 
palavra também refere-se ao "lado" do tabernáculo (Êx 40.22) e do altar ( Lv 1.11) e ao 
pedestal do candelabro (Êx 25.31). 

Não é de admirar que o anjo, em sua luta com Jacó em Peniel, atingiu a coxa de 
Jacó. Ele demonstrou sua força superior e indicou que a própria base da vida de Jacó fora 
mudada, o que foi também indicado pela mudança do nome do patriarca. U m lembrete 
permanente desse acontecimento foi dado a Jacó por ter de coxear constantemente e à 
nação por ser proibida de comer o tendão da coxa (Gn 32.25, 31 s. 126, 32 s.]). 

yarkâ . Flanco, lado, parte posterior, extremidades, partes mais intimas, 

profundezas, regiões longínquas. Aparece 28 vezes. A palavra refere-se ao lado de trás 
ou mais distante de qualquer coisa. É empregada para indicar os fundos de uma 
edificação, a extensão de uma fronteira (Gn 49.13), região interiorana (Jz 19.1), a parte 
mais profunda de uma caverna e as partes internas de um navio (Jo 1.5). "Ao mais 
interior do Líbano" indica onde os cedros cresciam (2 Rs 19.23). O Sheol é chamado de as 
profundezas da cova (Is 14.15; TB, "extremidades do abismo"; cf. Ez 32.23). 

As regiões mais remotas, especialmente o norte longínquo, são vistas como afastadas 
de Deus. Todos os países, à exceção do Egito, tinham de chegar a Jerusalém vindos do 
norte, por causa do deserto e do mar. Conseqüentemente, imaginavam-se os inimigos de 
Deus, naquelas regiões remotas, a reunirem-se e a planejarem seu ataque contra 
Jerusalém. Jeremias anteviu a destruição que se avizinhava de Jerusalém como "uma 
grande nação [que] se levanta dos confins da terra" (Jr 6.22; cf 25.32; 50.41; Ez 38.6, 15; 
39.2). As regiões longínquas podem-se estender mesmo fora do globo terrestre. A 
Babilônia, planejando dominar o mundo inteiro, declarou: "no monte da congregação me 
assentarei, nas extremidades do norte" (Is 14.13). 
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917 ITT (yãra' ) 

Embora as regiões longínquas sejam um refúgio para os adversários de Deus, ainda 
assim eles jamais estão fora do controle divino. Desde os pontos mais remotos da terra 
Deus trará seu povo de volta (Jr 31.8). O monte Sião é posto f iguradamente no extremo 
norte para mostrar que a cidade de Deus governa o mundo inteiro (SI 48.2 [3]). ICom uma 
menor ênfase usa-se também a palavra para significar simplesmente " f im", "parte final* 
(Êx 26.22-23, etc.] cf. BJ, "fundo da Habitação"; 1 Rs 6.16; Ez 46.19). É possível que o 
sentido de Salmos 48.2 [3] seja apenas de que o templo situava-se no lado norte de 
Jerusalém, embora um ponto de vista comum seja que Sião é figuradamente colocado no 
extremo norte. Uma variante desse ponto de vista é que Sião é figuradamente semelhante 
ao monte Zafom, que fica também ao norte e é sagrado para os fenícios. R.L.H.] 

J.E.H. 

.917 J?T (yãra') estremecer, somente na frase napshô yãr'â lô, "a sua alma treme 

dentro dele", isto é, está aterrorizada e aflita. 

Termo Derivado 

917a tniT~T ( / r f â ) cortina. 

Palavra que ocorre 51 vezes. Visto que tendas eram feitas de cortinas, essas duas 
palavras são muitas vezes paralelas no AT. A cor das tendas era bastante escura (Ct 1.5), 
e as crianças ajudavam a armá-las (Jr 10.20). Em tempos de guerra, juntamente com a 
totalidade dos rebanhos e demais bens, as cortinas eram mantidas como despojo (Jr 49.29; 
4.20). O tabernáculo era feito de dez cortinas tecidas com linho retorcido e estofo azul, 
púrpura e carmesim (Êx 26.1). As cortinas eram mantidas presas mediante uma série de 
laçadas. Uma cobertura sobre o tabernáculo consistia em 11 cortinas feitas de pêlos de 
cabra; uma meia-cortina pendia sobre os fundos do tabernáculo. Imaginava-se a arca da 
aliança em meio a cortinas (2 Sm 7.2; 1 Cr 17.1; ARA, "tenda"). Em linguagem simbólica 
descreve-se Deus a estender os céus como uma tenda (ou cortina, SI 104.2). Com essa 
expressão sugere-se quase nenhum esforço de sua parte, e, ao mesmo tempo, com isso 
enfatiza-se o seu controle total. 

É de algum interesse que todas as cortinas do tabernáculo tinham quatro côvados 
(1,8 m) de largura (o que era a largura padrão de um tear egípcio horizontal), com exceção 
das cortinas que ficavam pendentes no pátio, que tinham cinco côvados de largura. O 
côvado a mais pode ter sido acrescentado a partir de um pedaço de pano tecido no tear 
manual baixo, que tinha aproximadamente um côvado de largura. 

Depois do grande ato salvífico de Deus através do servo sofredor, antecipa-se o 
resultado de tal ato na ordem dada a Israel: "Alarga o espaço da tua tenda; estenda-se o 
toldo da tua habitação" (Is 54.2). Essa exortação significa que o número de pessoas 
alcançadas pela revelação de Deus torna-se cada vez maior. 

Bibliografia: DlCKSON, H. R. P. The tent and its furnishings. In: People and 

Cultures of the Middle East. Ed. por Ailon Shiloh. Random House, 1969. 
J.E.H. 

918 p i " (yrq). I. Aceita como raiz de: 
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920 2TT (yãrash) 

918a p T (yereq) verde, verdor. 

918b p *T (yãrãq) erva, verdura. 

918c p1~T (yãrôq) coisa verde (somente em Jó 39.8). 

918d ] Í p -T (yêrãqôn) míldio, palidez. 

918e p n p T iy'raqraq) esverdeado, verde claro. 

919 p"T (yãraq) II, cuspir. 

]VT- (yêrãqôn). Veja o n? 918d. 
p*3p"T (yfraqraq). Veja o n? 918e. 

920 í j T (yãrash) tomar posse de, desalojar, herdar, deserdar, ocupar, apoderar-
se de, ser herdeiro, empobrecer (qa l ) ; empobrecer, ser (estar) pobre (n i f a l ) ; 
devorar (piei; Dt 28.42, o gafanhoto devora as árvores e o que brota do chão); 
herdar, expulsar, lançar fora, desalojar, destruir, tornar pobre (h i f i l ) . 

Termos Derivados 

920a MÇ"V (yerèshâ) possessão, somente em Números 24.18. 

920b n ü T (yfrushshâ) possessão, herança. 
920c tntZn (reshet) rede. 
920d tEHiQ (môrãsh) possessão. 
920e (môrãshã ) possessão. 

Com seus derivados (à exceção de reshet) a palavra é usada 260 vezes. Em questões 
civis o verbo significa tornar-se herdeiro (cf. Jr 32.8). No linguajar militar tem o sentido 
de obter o controle de uma determinada região mediante a conquista e a expulsão de seus 
atuais moradores. À luz disso, a palavra veio a ter o sentido de "desalojar", "expulsar", 
"lançar fora" e "apoderar-se de". 

Possessão e Aliança 

Na história de Israel, no contexto de aliança, a raiz tem duplo significado: herdar e 
desalojar. Deus fez com Israel uma aliança segundo a qual eles se tornariam o povo 
especial e particular de Deus (e.g., Êx 19.5 s.). Do lado de Israel um benefício importante 
foi a promessa de uma herança, a saber, uma terra onde eles poderiam se desenvolver e 
se tornar uma nação santa (Gn 15.8; Êx 6.8). Israel, porém, tornou-se povo ainda no 
Egito, antes de ocupar uma terra. Por isso, para tornar-se uma nação, tinha de obter a 
posse de uma terra. Os israelitas partiram do Egito, aceitaram a aliança no Sinai e então 
prosseguiram para tomar a Palestina como sua possessão. No entanto, passaram-se 40 
anos entre o Sinai e a primeira tentativa bem-sucedida de conquista. 
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920 2TT (yãrash) 

O Tomar Posse da Terra Segundo Deuteronômio 

O livro de Deuteronômio foi escrito à luz do fato de que o povo, depois de longos 
no deserto, estava na iminência de iniciar a conquista. Conseqüentemente o maior nú 
de ocorrências de yãrash aparece em Deuteronômio. O programa de conquista des 
em Deuteronômio enfatiza que o povo tinha de viver de acordo com a lei dada no Si 
a fim de contar com a ajuda divina na conquista (Dt 6.17 ss.). Acima de tudo, tinha 
cuidar de levar uma vida justa (Dt 16.20). Dessa maneira Deus se obrigava a ajudá-1 

derrotar as nações e possuir a terra (Dt 12.29). No entanto, antes de Deus poder agir. 
imperativo que o povo viesse até a terra, isto é, tinha de responder com fé, esperando 
Deus vencesse os inimigos enquanto o povo arriscava a própria vida no campo de bat 
Em outras palavras, tinha de se apresentar para receber a promessa. Enquanto fosse 
diente, Deus iria adiante dele para desalojar os moradores da terra, embora fossem 
maior número e mais poderosos do que Israel (Dt 7.1; 11.23; 31.3; SI 44.2 s. [3 s 
Deuteronômio antevia que, se necessário, Deus expulsaria os moradores de for 
espetacular, como, por exemplo, enviando "vespões" entre as nações (Dt 7.20). Aqui resi 
o equilíbrio crucial entre a ação divina e a participação ativa do povo, sendo que am 
eram necessárias para alcançar o propósito divino (Dt 9.3). Não havia dúvida alguma 
que era Deus que dava ao povo a terra e a vitória para possuí-la; no entanto, o povo ti 
de responder com uma participação ativa, tomando posse para que o plano de Deus 
concretizasse. Ademais, Deus agia através de seu povo, mas também através da natu 
e das circunstâncias, de maneira que o resultado alcançado fosse o melhor. 

Havia uma base plenamente moral para a conquista. Gênesis diz que Abraão não 
deria possuir a terra porque o pecado dos amorreus ainda não estava completo (Gn 15.1 
Levítico 18.24-30 ensina que a moralidade de um povo permite-lhe ocupar a terra, 
então faz com que a terra o expulse. A razão de Israel possuir Canaã mediante 
desalojamento dos amorreus era que o pecado de seus moradores abundou a tal ponto q 
Deus já não lhes permitiu ocupar aquela terra. A luz disso, Israel tornou-se o meio 
julgamento de Deus àquelas nações (Dt 9.1-5; 18.12). Assim como, mais tarde, a Assí 
foi a vara divina para a punição de Judá (Is 10.5 s.), Israel não teve permissão -
expulsar os amorreus por ser maior ou mais nobre do que estes; antes, esta 
exclusivamente debaixo da soberania de Deus, é que Israel serviu como instrume 
divino de juízo e, estando exclusivamente debaixo do seu amor, tornou-se aquele 
recebeu a herança (Dt 4.37 s.). Existe um claro padrão teológico estabelecido aqui. Al ia 
resulta em herança, mas é preciso vir até a herança a fim de obtê-la. E deve-se e 
disposto a enfrentar todos os adversários para obter a herança. E, no entanto, 
realidade é Deus quem derrota os adversários e permite a obtenção da herança. 

[Pode-se encontrar no plano secular ainda outra justificativa. Nos séculos XV e 
a.C. Canaã era nominalmente parte do império egípcio, que então estava perdendo 
controle sobre a região. Os israelitas haviam pago com um serviço extenuante no E 
cada côvado da terra que o Senhor lhes deu em Canaã! R.L.H.] 

Depois de possuírem a terra mediante a expulsão e destruição de seus habitan 
os israelitas deviam nela se instalar e criar um estilo de vida baseado na obediência 
amor de Deus (Dt 11.31 s.). Para esse estilo de vida se concretizar, eles receberam a 
como possessão (Dt 33.4). Mantendo-se este modo de vida, a terra seria deles para sem 
(1 Cr 28.8). O seu direito à propriedade da terra era eterno, mas o direito de ocup-: 
dependia de sua obediência a Deus. Caso se desviassem de Deus e seguissem práti 
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920 2TT (yãrash) 

pagas abomináveis, perderiam o direito de viver ali. No entanto, enquanto fossem 
obedientes a Deus, ele lhes permitia que continuassem ocupando a terra ao ajudá-los a 
vencer os inimigos (e.g., 2 Cr 20.5-17). 

A Resposta de Israel 

Sob o comando de Josué, Israel expulsou muitas nações e ocupou grandes áreas da 
terra (Js 12). Entretanto, ficou muita terra por ser possuída (Js 13.1-6; Jz 1). Deus usou 
as nações que permaneceram para testar Israel a fim de determinar se a obediência de 
Israel à lei era total (Js 23.12 s.; Jz 2.3, 21 ss.). Quando Israel caiu na falsa adoração, 
tornou-se fraco e enfrentou a ira de Deus, que levou essas nações a oprimir Israel. Mas, 
quando eles se voltavam para Deus, ele lhes dava livramento. Esse padrão de 
comportamento prosseguiu até Israel cair cativo diante da Babilônia (Ne 9.26-31). Antes 
disso eles sofreram toda espécie de infortúnios, que tinham como objetivo levá-los ao 
arrependimento. Mas a maioria do povo continuou obstinadamente a agir em 
desobediência; por essa razão Deus permitiu que outras nações possuíssem os israelitas 
como justo castigo (Ez 7.24; 33.23-24). Sob o domínio persa, um remanescente voltou para 
instalar-se na terra, mas, o fato de continuarem na posse da terra dependia da sua 
obediência à lei de Deus (cf. Ed 9.10-15). 

O Conceito de Possessão Generalizado em Salmos 

Os Salmos desenvolvem este tema de viver na terra ao enfatizarem que a possessão 
da terra pertence àqueles que temem ao Senhor (25.12 s.), aos que esperam no Senhor 
(37.9), aos mansos (37.11), àqueles abençoados pelo Senhor (37.22) e aos justos (37.29). 
Aqueles que entram em aliança com Deus recebem uma herança, mas devem agir para 
tomar posse dela e devem ter uma vida direita para manter a sua herança. Sem dúvida 
alguma essa idéia fornece o contexto para as palavras de Jesus em Mateus 5.5: "Bem-
aventurados os mansos, porque herdarão a terra." 

Seu Uso Escatológico 

Os profetas retomam os temas que giram em torno de yãrash à medida que 
antevêem Deus estabelecendo seu reinado no fim dos tempos. O povo experimentará um 
novo êxodo e novamente possuirá a terra (Jr 30.3). Isaías olha para a época em que os 
descendentes de Israel possuirão as nações, isto é, em vez de derrotar as nações em 
combate, estas também se tornarão povo de Deus (Is 54.3; cf. Am 9.12). Uma vez que o 
povo de Deus experimentará uma transformação de modo a poder seguir o que é reto, ele 
sempre manterá a terra (Is 60.21). Essa idéia é mantida na nova aliança, na qual o povo 
da fé tem a promessa de uma herança, e, ao mesmo tempo, antes que essa herança seja 
desfrutada na sua plenitude, é preciso que se realize a conquista final de seu maior 
adversário, Satanás. 

môrãsh . Possessão. Em Jó 17.11 môrãshê Vbãbi (lit., "as possessões do meu coração") 
é traduzido como "as aspirações do meu coração" (ARA; TB, "pensamentos do meu coração"; 
BDB traz "meus pensamentos acalentados"). 

673 



921 CT (yêsh) 

m ô r ã s h â . Possessão, herança (TB; c/! Ez 33.24, ARA, "possuir"). Veja também Êxodo 6.8 
(ARA, "possessão"; TB, "herança"). 

reshet. Rede. Aparece 22 vezes. "Rede" é um instrumento usado para apanhar caça, tais 
como aves (Pv 1.17); era feita de cordas entrelaçadas. Às vezes estendia-se a rede sobre 
uma cova; o animal ficava preso na rede quando caía no buraco. Também indica a grelha 
de bronze colocada sob o altar e que se estendia até a metade da altura entre o chão e o 
altar (ou até o meio do altar?) e tinha quatro argolas de bronze em seus cantos (Êx 27.4 
s.; 38.4 s.). A expressão "uma grelha de bronze em forma de rede" é tradução de mik' 

ma'ãseh reshet nehõshet, l iteralmente "uma grelha, obra de rede de bronze" (Ex 27.4). 
Emprega-se a palavra metaforicamente para descrever pessoas que são pegas numa 

armadilha por seus inimigos. Os ímpios estendem redes para sobrepujar os justos (Si 
140.5 [6]), e os arrogantes lançam uma rede com suas adulações (Pv 29.5). Entretanto, 
eles freqüentemente vêem-se pegos por suas próprias ações (Jó 18.8). Sacerdotes e 
governantes também estendem uma rede para o povo ao enredá-lo no pecado (Os 5.1). Por 
outro lado, Deus estende uma rede para apanhar a desobediente Israel (Os 7.12; Ez 12.13; 
17.20; cf. 19.8) e Faraó (Ez 32.3). Isso significa que Israel será levado em cativeiro. Essa 
ilustração baseia-se na vida real, pois uma pintura em ANEP (n? 288) mostra um rei 
mesopotâmico que mantém cativos seus inimigos com o auxílio de uma rede (cf Lm 1.13). 
Os justos, porém, escapam da rede dos ímpios ao confiadamente clamarem a Deus, que 
é o seu refúgio (SI 25.15; 31.4 [51). 

Bibliografia: MlLLER, Patrick D. The gift of god: the deuteronomic theology of the 
land. Interp 23:451-65. — RlCHARDSON, T\VB, p. 112. — WEINFELD, Moshe, Deuteronomy 

and the deuteronomic school. Oxford: Clarendon, 1972. 
J.E.H. 

pnü* (yishãq). Veja o n° 1 905b. 

921 (yêsh) existência, existe(m). 

Como substantivo esta palavra ocorre apenas em Provérbios 8.21, onde a ARA traz 
"bens", e a EP, "riquezas". Nas demais passagens aparece como partícula que chama a 
atenção para a existência ou presença de um objeto ou qualidade, o oposto da partícula 
negativa 3ayin. Em geral segue-se-lhe um substantivo; por exemplo, "havia mantimento 
no Egito" (Gn 42.1). É dessa forma usada para chamar a atenção para a presença 
dinâmica de Deus com seu povo neste mundo (cf 1 Sm 17.46; Gn 28.16). Às vezes, para 
maior ênfase, um substantivo precede yêsh (e.g., 1 Sm 21.4 [5]). Com um particípio esta 
partícula enfatiza que existe alguém que exibe a ação ou qualidade denotada pelo verbo, 
por exemplo, "há o que finge ser rico e nada tem" (yêsh mifashshêr, BJ, Pv 13.7). A 
palavra também pode levar um sufixo pronominal e v ir seguida pelo verbo para indicar 
que a ação denotada por esse verbo está, na realidade, sendo realizada por aquela pessoa 
(e.g., Gn 24.42, 49). Depois de perguntas, a partícula pode v i r sozinha para indicar uma 
resposta af irmativa (cf 1 Sm 9.11 s.). Entretanto, quando usada numa pergunta, pode 
expressar uma dúvida sobre aquilo de que se pergunta; por exemplo. "Acaso haverá entre 
os ídolos dos gentios algum que faça chover?" (Jr 14.22). 

Com freqüência a partícula é seguida da preposição l para indicar possessão; por 
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922 2ET (yãshab) 

exemplo, "tenho fartura" (lit., "há para mim tudo", Gn 33.11). Com o infinitivo precedido 
de / sugere a possibilidade da ação indicada pelo verbo (e.g., 2 Cr 25.9). Também aparece 
com outras preposições e advérbios de lugar (e.g., Jo 4.11; Jz 4.20). Usado com 'et ou 'im 
(ambas as preposições têm o sentido de "com"), a partícula indica companhia, yêsh 
ãsher, em Números 9.20 s., é traduzido por "às vezes". De interesse é a expressão 'im 

yêsh 'et-napshekem, "se me permitis" (EP) ou "se é do vosso agrado" (ARA, Gn 23.8), 
literalmente "se existe com a vossa alma". 

J.E.H. 

922 3ÇT (yãshab) sentar-se, permanecer, habitar. 

Termos Derivados 

922a t rÇü (shebet) assento, morada. 

922b trilTÇ (s/iíóâ) peregrinação, somente em 2 Samuel 19.32 [331. 

922c tUETiü (môshãb) assento, assembléia. 
922d fDBhn (tôshãb) peregrino. 

Este verbo é usado 1090 vezes. A raizyshb aparece na maioria das línguas semíticas. 
Em ugarítico éytb, "sentar-se". Um desenvolvimento da idéia verbal é que, quando ytb 
ou o acadiano woshõbu aparece junto com kussi, "trono", o verbo traz o sentido de 
"ascender ao trono" (e.g., 1 Rs 1.46). 

Alguns têm sustentado que esse verbo, yãshab, jamais é empregado para referir-se 
a Yahweh "habitando" na terra ou a qualquer aparição de Yahweh a Israel. De acordo 
com esse ponto de vista, o verbo shãkan e seus derivados são reservados para quaisquer 
conceitos acerca da imanência de Deus ou de sua "tabernaculação entre os homens" do AT. 
Em geral afirma-se que o Senhor habita nos céus (SI 2.4; 9.7 [8); 29.10; 55.20; 102.13; Lm 
5.19) ou que está "entronizado entre os querubins" (1 Sm 4.4; 2 Sm 6.2 = 1 Cr 13.6; 2 Rs 
19.15; SI 99.1). Em passagens onde se diz que o Senhor habita nos céus ou em Sião, a 
idéia é de que ele está entronizado. Ele também está "entronizado entre os louvores de 
Israel" (SI 22.3 [4]), o que talvez seja uma metonímia do santuário, onde o Senhor era 
louvado. A idéia dos querubins não deve ser tão intimamente associada com a arca do 
tabernáculo, visto que o verbo não tem o sentido de "residir (um espírito ou força superior) 
dentro de", e em outras passagens os querubins são empregados em várias 
automanifestações de Yahweh (e.g., SI 18.11; Ez 1.10). De acordo com M. Woudstra, tal 
expressão "servia na verdade para dirigir a atenção do adorador para o santuário celeste 
com seu Ocupante celeste, da qual o santuário terrestre tinha o propósito de ser uma 
imagem fiel" (M. Woudstra, The ark of the covenant, 1965, p. 70). shãkan seria, então, 
uma habitação temporária na terra, mas, conforme indaga Salomão, "Porém habitará 
[yêshêb, de modo permanente] verdadeiramente Deus sobre a terra?" (1 Rs 8.27, TB). A 
resposta é clara. De outro lado, pode-se sustentar que alguns versículos referem-se ao 
Senhor habitar sobre a arca da aliança, por exemplo, Salmos 9.11 112] diz: "Cantai 
louvores ao SENHOR, que habita em Sião." E as afirmações de ele estar entronizado entre 
os querubins também podem ser referência à arca. 

Usa-se também o verbo yãshab com relação a pessoas. O grau qal pode ser dividido 
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922 3ET (yãshab) 

em quatro categorias: 1) sentar-se sobre algo; 2) permanecer, ficar, demorar-se; 3) morar 
numa casa, cidade ou território; e 4) ser habitado um local, cidade ou país. 

A primeira categoria inclui algumas situações especiais, tais como o sentar-se os 
juizes para julgar (SI 9.4 [5]; Is 10.13; Êx 18.14) e os reis em seus tronos (1 Rs 1.35, 46). 
A segunda é, em geral, seguida de um acusativo de lugar ou um dativo de pessoa. Mesmo 
objetos inanimados, tal como um arco, podem "permanecer" firmes (Gn 49.24). No terceiro 
campo semântico, um dos versículos-chave do ponto de vista teológico é Isaías 45.18. Deus 
formou a terra para ser habitada, isto é, para os homens nela morarem, e não para ser 
uma desolação ou caos. Aqui uma das formas mais freqüentes é o particípio ativo do qal, 
"morador, habitante" (215 vezes de acordo com BDB). Portanto, quando os profetas 
predizem a desolação e o despovoamento da terra, eles falam de ficar "sem habitantes" 
(Is 6.11; Jr 4.7; Sf 2.8). O oposto desse despovoamento é a quarta categoria, que indica 
uma terra, cidade ou pais ser habitado (Is 13.20; Jr 17.6; Ez 26.20; Zc 2.4 [81). 

Apenas uma vez o verbo é usado no grau piei (Ez 25.4), e quinze vezes no nifal, cerca 
de 40 vezes no hifil e três vezes no hofal. 

shebet. Assento, habitação, locaL Há apenas seis ocorrências desta palavra usada 
como substantivo (em vez de como um infinitivo de yãshab) no AT. O seu sentido básico 
está expresso em seu uso como o assento do trono de Salomão (1 Rs 10.19; 2 Cr 9.18). 
Literalmente o texto diz "o lugar de sentar". 

Em Amós 6.3, a palavra refere-se ao "trono [ou assentoj de violência". Este sentido 
abstrato emprega "assento" ou "trono" como um termo técnico designativo do local onde 
senta o juiz. Cf as evidências ugaríticas em favor deste novo significado. 

Obadias 3 usa o vocábulo para referir-se ao local onde Edom morava. Números 21.15 
e 2 Samuel 23.7 ilustram seu uso como lugar, localização, sítio. A primeira passagem 
menciona o "sítio [ou localização] de Ar" (MM), enquanto a segunda diz que "serão 
totalmente queimados no seu lugar". Esses usos são semelhantes aos de môshãb em 2 
Reis 2.19 e Ezequiel 8.3 (veja abaixo). 

shibâ. Peregrinação, permanência. Esta forma do substantivo é encontrada apenas 
em 2 Samuel 19.32 [33]. E uma forma bastante incomum, visto que ocorre uma aférese 
do yodh inicial e a introdução de um yodh médio como se a palavra tivesse sido 
influenciada pela raiz shúb, "voltar, retornar". O significado da leitura corrigida, b'shibtô, 
"durante sua peregrinação" ou "enquanto ele permanecia", está claro. 

môshãb. Assento, assembléia, morada, moradores. Este substantivo masculino 
aparece 45 vezes. Básico para os demais significados é o assento de Davi ou Saul à mesa 
do banquete (1 Sm 20.18, 25; cf. Jó 29.7) ou mesmo o assento entre os deuses, o qual o rei 
de Tiro havia imaginado em sua mente (Ez 28.2). Coletivamente, muitos assentos 
reunidos referem-se a oficiais (1 Rs 10.5), ímpios (SI 1.1) ou anciãos (SI 107.32) assentados 
ou mesmo reunidos em assembléia. 

Também o local em que estava situada uma cidade, tribo ou povo foi assim designado 
(Gn 10.30; 27.39; Nm 15.2; 31.10). Sião é chamado de morada de Yahweh (SI 132.13). 
Mesmo casas podiam ser mencionadas como moradia (Lv 25.29; Êx 12.20, etc.). O povo 
que nelas morava foi chamado de moradores ou habitantes (2 Sm 9.12). 

Algumas aplicações incomuns aparecem: o local ou localização de uma cidade (2 Rs 
2.19), a localização de um ídolo (Ez 8.3) e, por metonímia, o tempo em que Israel morou 
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925 (yãshat) 

no Egito (Êx 12.40). 
Muitos comentaristas e versões preferem alterar "suas habitações" (TB) em Ezequiel 

37.23 para "suas apostasias" (ARA), lendo aí a palavra meshüb. A evidência textual limita-
se À versão siríaca; a LXX traz "suas abominações". 

tôshãb. Peregrino. Ocorrendo 14 vezes, sendo sete em Levítico 25, este substantivo 
refere-se ao assalariado temporário e sem terra. Junto com gêr, "estrangeiro residente 
permanente", o termo é usado para descrever Abraão em Canaã (Gn 23.4) e os israelitas 
aos olhos de Deus (Lv 25.23, 35; SI 39.12 [13]; 1 Cr 29.15). Também é usado como 
sinônimo de servo contratado (Êx 12.45; Lv 22.10; 25.40). O tôshãb não podia comer a 
Páscoa, e seus filhos estavam sujeitos a ser vendidos como escravos (Lv 25.45). Mas podia 
buscar a proteção das cidades de refúgio (Nm 35.15). 

De modo que sua liberdade não era tão grande quanto a do gêr, muito embora ele 
participasse de alguns dos privilégios deste. 

Bibliografia: C R O S S , Frank. The priestly tabernacle. In: Biblical archaeologist 

reader. Ed. por G. Ernest Wright e David N. Freedman. Doubleday, 1961. v. 1, pp. 225-7. 
— DEVAUX, R. Ancient Israel. McGraw-Hill, 1961. pp. 75-6. — W O U D S T R A , Martin. The 

ark of the covenant from conquest to kingship. Presbyterian and Reformed, 1965. pp. 68-
77. 

W.C.K. 

923 rí2T (yshh). Aceita como raiz de: 
923a "Ml'Çnn (tüshíyâ) sabedoria, conhecimento judicioso. Delitzsch (Proverbs, 

p. 77) sugere "uma implementação daquilo que é vantajoso", em especial a 
verdadeira sabedoria. (Quanto a sinônimos, veja hokmâ.) 

Entre os usos deste termo técnico encontra-se a sabedoria prática e eficiente, isto é, 
o conhecimento judicioso, a sabedoria que conduz ao sucesso prático. Desse modo, o filho 
encontrará vida e honra, caso siga o conhecimento judicioso (ARA, "verdadeira sabedoria") 
do pai (Pv 3.21 s.). Pelo fato de a sabedoria personificada outorgar esta qualidade aos reis, 
eles governam com eficiência. De outro lado, Deus frustra os astutos de sorte que suas 
mãos não tenham sucesso (Jó 5.12; ARA, "projetos"). O conhecimento judicioso baseia-se 
no caráter justo do governo divino. Os retos possuem uma sabedoria judiciosa escondida 
dentro de si (Pv 2.7). Mas Jó indagou se sua sabedoria, sua capacidade de ser bem 
sucedido, fora-lhe tirada em sua adversidade (Jó 6.13). 

L.G. 

HVTÜ] (y'shà'ã). Veja o n? 929b. 

924 ilCT (yshh). Aceita como raiz de: 
924a HÇT (yeshah) vazio (de fome). Significado suposto a partir do contexto. 

Ocorre somente em Miquéias 6.14. 

925 (yãshat) estender. Ocorre somente no hifil (Et 4.11; 5.2; 8.4). 
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926 'ET (yishay) 

926 *°ü* (yishay) Jessé. Derivação incerta. 

O nome próprio aparece 17 vezes. Jessé, um morador de Belém de Judá, teve oito 
filhos, incluindo o rei Davi. Jessé era um homem piedoso e dava todo apoio ao seu país. 
Davi é, com freqüência, chamado de filho de Jessé, e existem referências ao Messias como 
a raiz ou renovo de Jessé (Is 11.1, 10), bem de acordo com a tendência de usar expressões 
alternativas para indicar a promessa à linhagem de Davi. Cf. o "renovo de Davi" (Jr 23.5 
o "tabernáculo de Davi" (Am 9.11) e, provavelmente, a cidade de Davi, "Belém" (Mq 5.2 
111). 

Bibliografia: B A U E R , H. Die hebràischen Eigennamen ais sprachliche 
Erkenntnisquelle. ZAW 48:77. — C L I N E S , D. J. A. X, X Ben Y , Ben Y : Personal Names. VT I 
22:266-87. Ele defende persuasivamente que as referências a Davi como filho de Jessé não 
são pejorativas. — D R I V E R , G. R. New aramaeo jewish names in Egypt. JEA 25:175 s. 

nÇTET (y'shimâ). Veja o n°. 927a. 

(yeshlmôn). Veja o n? 927b. 

ETCr (yãshish). Veja o n? 931b. 

927 OZT (yãsham) ser (estar) desolado, estar em ruínas. 

Termos Derivados 

927a inÇTCr; (yrshimâ) desolação. 
927b t]ÍCTCr (y'shimôn) deserto, ermo. 

yãsham e seus derivados ocorrem 18 vezes. A raiz denota basicamente a condição 
desolada da terra árida, a maioria das vezes a terra desértica em torno do mar Morto, do 
Neguebe e do Sinai. 

Durante os anos de fome no Egito, à época de José, os egípcios venderam suas terras 
e a si mesmos em troca de alimento e compraram sementes para a terra a fim de que esta 
não ficasse desolada (Gn 47.19). Três das quatro ocorrências do verbo acham-se em 
Ezequiel para descrever o iminente juízo sobre Judá. Exércitos estavam em vias de 
percorrer todo o país, destruindo plantações, poluindo campos férteis e freqüentemente 
queimando e arrasando fortalezas e cidades. Como conseqüência a terra ficaria desolada 
(Ez 12.19; 19.7). Havia uma destruição dirigida especificamente para os lugares altos, 
aqueles bosques tranqüilos com vegetação exuberante, locais frescos onde se erigiam 
altares aos deuses da fertilidade. (Ez 6.6). A desolação desses santuários mostrou ao povo 
que aqueles deuses eram falsos, incapazes de ajudar em tempos de angústia. 

Depois do êxodo do Egito, Deus conduziu o povo pelo deserto. Ele os cercava e os 
protegia de seus inimigos (Dt 32.10). De acordo com Salmos 107:4 ss., Deus encontrou 
Israel vagueando pelo deserto e tornou-se o seu guia e proteção. Foi ali que Deus apareceu 
através de muitos fenômenos naturais e falou ao povo diretamente e também através de 
Moisés Ccf. SI 68.7 s. [8 s.]). Entretanto, antes e depois do Monte Sinai, o povo testou a 
Deus, queixando-se de suas condições e implorando por comida e água (SI 106.14). A cada 
vez Deus pôde atender suas queixas e suprir suas necessidades: entretanto, em geral 
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928 ]çr (yãshén) 

algum tipo de juízo contra a incredulidade acompanhava o atendimento do pedido. Isaías, 
na parte f inal de sua profecia, retoma o tema dos novos eventos salvadores de Deus, que 
serão um novo êxodo. Uma vez mais o povo, ao deixar a terra do seu cativeiro e ao 
retornar a Jerusalém, terá de passar pelo deserto desolado. Tal como no primeiro êxodo, 
Deus fará um caminho pelo deserto e proporcionará rios de água para matar a sede 
inclemente do povo (Is 43.19). 

y e sh imâ . Desolação (SI 55.15 [16]). A ARA aceita o Qere (yashshimãwet), "A morte os 
assalte", isto é, quando descerem ao "Sheol" (IBB; ARA, "cova"). O kethib, "A desolação os 
assalte", faz sentido, pois não existe local mais desolado que o Sheol. 

y eshimôn. Deserto, ermo. Com freqüência y'shimôn é paralelo a rnidbãr, "deserto", e é 
traduzido por "ermo". A ARA interpreta o vocábulo como um topônimo, "Jesimom", em 1 
Samuel 23.19, 24; 26.1, 3; possivelmente é um nome próprio em Números 21.20; 23.28 (cf. 

IBB, mg.); com toda probabilidade o local está situado no Arabá, perto da margem norte 
do mar Morto e ao norte e a oeste da colina de Haquilá e ao norte de Maom. Nessa 
vizinhança Davi escondeu-se de Saul. 

J.E.H. 

928 "O] (yãshén) Qal : dormir, estar dormindo; piei: fazer alguém dormir (Jz 

16.19). 

Termos Derivados 

928a (yãshén) dormente, que dorme. 928b ] & (yãshãn) velho. 
928c HJP (shênâ), (shénã *), Püu (sh'nãt) sono. 

O sono é uma bênção; ele proporciona descanso e refrigério. Aquele que trabalha 
arduamente, apesar de pobre, tem um sono suave; mas aos ricos, em sua fartura, nega-se 
esse refrigério (Ec 5.12 [11]; cf SI 3.5 [6]; 4.8 [9]). Não se deve amar o sono, porque isso 
levará à pobreza (Pv 6.10 s.; 20.13). Tampouco se deve furtar ao sono para aumentar os 
bens (SI 127.2). O sono pode, porém, dar a um adversário a oportunidade de conquistar 
vantagem; por exemplo, Dalila roubou a força de Sansão durante o sono deste (Jz 16.20). 

N a era vindoura Yahweh fará uma nova aliança de paz, restaurando novamente a 
harmonia entre o homem e a natureza. Então o homem deitará para dormir no meio do 
bosque sem receio da natureza (Ez 34.25). 

Deus pode comunicar uma mensagem durante o sono da pessoa; por exemplo, Deus 
fez Faraó sonhar acerca da fome que se avizinhava (Gn 41.1-7). Enquanto Adão dormia 
profundamente, o Senhor tirou parte do seu lado e criou Eva (Gn 2.21 s.). 

O sono foi uma qualidade atribuída a deuses pagãos. Note-se o exemplo do escárnio 
de Elias quanto a Baal estar dormindo (1 Rs 18.27). Em contraste, o salmista diz acerca 
de Yahweh que "é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel" (SI 121.4). Ein 
meio a um contexto politeísta, essa declaração era de um conteúdo impressionante. Assim 
mesmo aquele que ouviu, mas não experimentou os grandes feitos de Yahweh atribui-lhe 
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929 (yãsha ) 

figuradamente o sono por causa de sua aparente inatividade (SI 44.23 [24]). 
Semelhantemente, diz-se que Yahweh está acordando do sono quando ele se lança à ação 
(SI 78.65 s.). 

O sono pode também ser um eufemismo para designar a morte (SI 13.3 [4]). Nos 
últimos dias Yahweh ressuscitará aqueles "que dormem no pó da terra" (Dn 12.2). Eles 
então experimentarão ou a vida eterna ou a vergonha eterna. 

J.E.H. 

929 (yãshanifal: ser salvo, ser liberto; hifil: salvar, livrar, conceder 
vitória, ajudar; ser (estar) seguro; vingar-se, preservar. 

Termos Derivados 

929a EÇT (yêsha0 salvação, livramento. 
929b HOTT (yeshu'â) salvação. 
929c (shôa1) independente, nobre. 
929d nyípiD (môshã'ã ) somente como el môshã'ôt, "Deus de atos salvadores" (SI 

68.20 [21]; ARA, "Deus salvador"). 

929e HiHün (t 'shâ*â) salvação, livramento. 

yãsha' e seus derivados são usados 353 vezes. Em árabe o sentido da raiz é "alargar" 
ou "tornar suficiente"; essa raiz está em contraste com tsãrar, que tem a idéia básica de 
"estreitar" e significa "estar limitado" ou "afligir". Aquilo que é largo dá a idéia de 
liberdade de opressão e a capacidade de atingir os próprios objetivos. Para ir da aflição 
para a segurança é preciso haver livramento. Em geral o livramento deve vir de algum 
ponto exterior ao da parte oprimida. No AT os vários tipos de aflição, tanto nacional 
quanto individual, incluem inimigos, catástrofes naturais, tais como pragas e fome, e 
enfermidades. Aquele que traz livramento é conhecido como o "salvador". A palavra pode, 
no entanto, ser usada no dia-a-dia sem ênfases teológicas exageradas; por exemplo, junto 
a um poço Moisés salvou as filhas de Reuel de serem expulsas por pastores (Êx 2.17). 
Mas, de um modo geral, no AT o vocábulo possui um forte significado religioso, pois foi 
Yahweh que operou o livramento. Por isso afirma-se que "Deus é a nossa salvação" (SI 
68.19 s. [20 s.]). Embora fosse possível a salvação vir através de um agente humano, ela 
acontecia apenas porque Deus dava poderes ao agente. No NT a idéia de salvação significa 
basicamente perdão dos pecados, l ivramento do poder do pecado e a derrota de Satanás. 
Embora o AT comece a apontar nessa direção, a maioria das referências à salvação falam 
de Yahweh a conceder livramento de inimigos materiais e de catástrofes também 
materiais. 

Tipos de Salvação 

Em várias ocasiões Israel, oprimido por outras nações, tinha de ir à guerra para 
vencer e manter sua liberdade. Nesses combates a nação se voltava para Deus em busca 
de ajuda. Os israelitas acreditavam que o resultado da batalha pertencia a Yahweh (1 Sm 
17.47). Por isso eles se lançavam ao combate na certeza da vitória. No AT o ponto central 
da obra salvadora de Deus foi o livramento de Israel da escravidão egípcia (Êx 14.30). 
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Com isso eles se tornaram conhecidos como um povo salvo por Yahweh (Dt 33.29). Esses 
feitos salvíf icos tornaram-se um testemunho do senhorio de Yahweh não apenas para as 
gerações futuras, mas também para as nações ao redor (cf SI 106.8; 1 Sm 4.6 ss.). Mais 
tarde, quando os israelitas antev iam a entrada na terra prometida, Moisés disse: "O 
SENHOR VOSSO Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para 
sa lvar" (Dt 20.4). Deus cumpriu essa promessa através de Josué, que conduziu o povo a 
tomar posse de Canaã. Depois disso, quando Israel era oprimido por uma das nações ao 
redor, Deus o l ivrava através de um juiz (Jz 2.16). O padrão repetido era Yahweh 
outorgar seu Espírito ao juiz a f im de que este pudesse derrotar os inimigos de Israel. 
Ma i s tarde, durante a monarquia, Israel derrotou os inimigos através de um rei justo que 
foi ungido e ajudado por Yahweh (1 Sm 9.16; SI 20.6 [71). O líder que realmente confiava 
em Yahweh aventurava-se no espírito das palavras de Jônatas: "para o SENHOR nenhum 
impedimento há de l ivrar com muitos ou com poucos" (1 Sm 14.6). A salvação da parte de 
Deus era a glória do rei e firmemente estabelecia sua autoridade sobre o povo (SI 21.5 
(61). A medida que a nação ia crescendo em poder e prestígio, tornava-se imperat ivo que 
o rei e o povo percebessem que a salvação não vem através de um exército poderoso, mas 
unicamente pelo poder de Deus (SI 44.1-8 [2-9]). Conquanto Deus, em geral, empregasse 
agentes humanos para trazer salvação, os obstáculos vencidos eram tão impressionantes 
que, sem dúvida alguma, tinha de haver ajuda especial da parte do próprio Deus (cf. Pv 
21.31). Aqui reside a tensão criativa entre a ação divina e a resposta humana, tensão esta 
que estabelece o propósito de Deus na terra e ao mesmo tempo forma o caráter de seu 
povo. As vezes Deus pode fazer a obra na sua totalidade, e tudo o que o homem tem de 
fazer é esperar e ver os feitos poderosos do Senhor (2 Cr 20.17; cf. Os 1.7). Tendo por base 
esse padrão histórico em que Deus operava salvação através de um líder carismático, 
surgiu o conceito de um futuro salvador que desempenharia o papel de um rei ungido com 
o Espírito de Deus (cf. Jr 23.5 s.). 

A salvação pode ser não apenas de ataque, mas também de defesa. Quando surge 
oposição, é possível esconder-se num refúgio em busca de proteção. Com freqüência Deus 
é visto como um refúgio para o seu povo: "De Deus depende a minha salvação e a minha 
glória; estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio" (SI 62.7 18]). Aquele que 
exper imenta salvação não precisa ficar atormentado pela ansiedade íntima. É verdade que 
ele terá de suportar a oposição, mas Deus assegurará que seus adversários não o 
destruam. Vê-se a natureza protetora da salvação em outras expressões, a saber, "o 
escudo do teu salvamento" (SI 18.35 [36]), "o capacete da salvação" ( Is 59.17; E f 6.17), 
"vestes de salvação" (Is 61.10). Assim, a salvação não é apenas uma v i tór ia momentânea 
no campo de batalha; é também a segurança e tranqüil idade necessárias para levar uma 
vida sem receio de numerosos perigos. Ao olhar para a cidade de Deus no fim dos tempos, 
o AT v ê que seus muros serão chamados de "Salvação" ( Is 60.18). Essa cidade é apenas 
para os justos e proporciona toda a segurança que acompanha a salvação ( Is 26.1). 

Significado Espiritual 

O verbo "salvar" desenvolveu um significado teológico de que Deus salva mediante 
o perdão dos pecados e a transformação do caráter da pessoa; por exemplo, "livrá-los-ei 
de todas as suas apostasias em que pecaram" (Ez 37.23). Davi percebeu essa real idade 
e orou: "L ivra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação" (SI 51.14 [16]; 
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cf. SI 79.9). Em Jeremias 17.14 "salvar" é paralelo a "curar", ou seja, a salvação torna-se 
uma força dinâmica que traz bem-estar emocional e físico. 

Salvação e Justiça 

Todos os feitos salvadores de Yahweh fundamentam-se na justiça, refletidos no fato 
de que "justiça" e "salvação" são muitas vezes paralelos (e.g., Is 51.8). Embora cada ato 
de livramento contenha um elemento de juízo, aqueles que são julgados são culpados e, 
por isso, merecem essa justiça (cf. SI 76.8 s. 19 s.J). De outro lado, sendo fiel à aliança e 
à criação do homem à sua própria imagem, Deus age de modo a proporcionar ao homem 
um meio para livrar-se de sua desobediência original. Nesse aspecto Deus cumpre sua 
responsabilidade de Redentor ao ser um Salvador. Yahweh é, portanto, conhecido como 
"Deus justo e Salvador" (Is 45.21). 

Revelado o Caráter de Deus 

A salvação realizada por Deus revela o seu reinado universal (cf Is 33.22). Seu reino 
sobre o mundo inteiro permite-lhe operar a salvação para quem ele quiser. Ainda outros 
feitos salvíficos aniquilam os propósitos das forças do mal, freqüentemente personificadas 
como o mar e o monstro marinho (SI 74.12 ss.). Por essa razão, cada vitória caminha na 
direção da salvação final para todo o seu povo. A capacidade de Deus dar salvação 
constitui a base para o homem adorá-lo; ou seja, somente um deus que consiga salvar é 
digno de adoração. Por isso, uma polêmica freqüente com a idolatria é desafiar os outros 
deuses a trazerem livramento para seus seguidores oprimidos (Is 46.7; Jz 6.31). O 
fracasso em responderem a esse desafio demonstra que tais deuses não existem e leva à 
confissão de que além de Yahweh não existe nenhum outro salvador (Is 43.11; Os 13.4). 
Para assegurar que os atos salvíficos não sejam vistos como um mero acidente da história, 
Yahweh revela aquilo que vai fazer antes mesmo de isso acontecer (Is 43.12). Ele, então, 
é fiel à sua palavra e cumpre o que disse. Depois disso o ato é interpretado e anunciado. 
O ato salvador determina, então, a natureza do relacionamento de cada geração com 
Yahweh, e sua proclamaçáo inspira a fé para o estabelecimento e manutenção desse 
relacionamento (cf. Is 52.7). 

Ademais, a salvação dá testemunho do fato de que Deus se importa com seu povo. 
A salvação brota do seu amor (cf Dt 7.7 s.). Por entenderem a graça de Deus, em 
momentos de aflição os fiéis voltam-se para ele em busca de livramento (SI 6.4 [51; 
109.26). A salvação é, portanto, o amor de Deus em ação. 

A salvação também dá testemunho da presença ativa de Deus entre seu povo e com 
os seus líderes. Muitos que foram comissionados com uma tarefa receberam a promessa 
de sua presença de um modo especial. Deus prometeu a Jeremias: "Eu sou contigo para 
te livrar" (Jr 1.8, 19; cf. Mt 28.20). Mais tarde Jeremias foi preso, e, em várias 
oportunidades, sua vida correu perigo, mas seus adversários jamais conseguiram destruí-
lo. Moisés também foi bem-sucedido através desta promessa (Êx 3.12). Desse modo, a 
presença de Deus entre seu povo livra-o de adversários e de problemas. 
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929 «TGT (yãsha ) 

Preparo e Resposta do Povo 

A. Arrependimento e Confiança. E preciso preparar-se para receber a salvação de 
Deus. Quando aflita, a pessoa deve buscar a Deus em oração (e.g.y Jz 3.9; SI 69.1 [21), isto 
é, deve reconhecer sua própria necessidade e humilhar-se diante de Deus com um coração 
contrito (cf. Jó 22.29; SI 34.18 [191). Voltar-se para Deus envolve abandonar os pecados, 
pois o pecado impede Deus de ajudar aqueles em aflição (Is 59.1 s.). 

Uma vez que a pessoa se tenha sinceramente voltado para Deus, deve expressar sua 
confiança em Deus, esperando pela salvação (Is 30.15). Deus escolhe a hora de agir; o 
homem deve aguardar com esperança. Deus espera que, com fé, seu povo suporte 
circunstâncias difíceis enquanto ele mesmo escolhe o momento mais oportuno para trazer 
salvação. Enquanto aguarda a salvação, a pessoa está ativamente envolvida em buscar 
a justiça e expressar o amor (Is 56.1; Os 10.12; 12.6). 

B. Hinos de Louvor. A reação imediata do homem diante dos feitos salvadores de 
Deus, quer passados quer futuros, encontra-se em hinos de louvor. O Cântico do Mar foi 
composto e cantado imediatamente após o livramento no mar Vermelho (Êx 15.1-18). A 
descrição de Isaías da salvação através do Messias prometido é seguida de um cântico no 
capítulo 12, e três das profecias do servo terminam em cântico: 42.10 ss.; 49.13; 54.1 ss. 
Cantar dá vazão ao regozijo que acompanha a salvação de Deus. O regozijo é muitas vezes 
mencionado como a reação íntima do homem frente à vitória divina (e.g., SI 13.5 [61). 
Além disso, aqueles que receberam a ajuda de Yahweh sentem-se compelidos a partilhá-la 
com outros: "Não ocultei no coração a tua justiça; proclamei a tua fidelidade e a tua 
salvação" (SI 40.10 [111). Por essa razão, a salvação divina faz a vida ficar cheia de 
sentido e alegria. 

Salvação Futura 

A volta de Israel do cativeiro é antevista no linguajar da salvação. Yahweh diz: "eis 
que te livrarei das terras de longe" (Jr 30.10; Zc 8.7). Uma vez que Deus considera o povo 
como seu rebanho, ele anuncia: "livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de 
rapina" (Ez 34.22). 

Visto que não existe salvação alguma sem Yahweh, ele estende o convite: 'Olhai para 
mim, e sede salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou Deus, e não há outro" (Is 
45.22; cf. SI 67.2 [3)). Os profetas falam do tempo quando a salvação afetará todas as 
nações e será eterna. Isaías prevê que esta salvação virá através do servo sofredor. Pelo 
fato de o servo suportar obedientemente o sofrimento, Deus promete: "[eu] te dei como luz 
para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra" (Is 49.6). Em 
outras palavras, os atos de salvação no AT se acumulam na direção do ato final de 
salvação que incluirá todas as pessoas debaixo de sua bênção possível (Is 52.10). 

shô4a. Nobre, ilustre, rico. É objeto de debates se a raiz desta palavra é ysh' (BDB) ou 
shiv' (KB). Em Isaías 32.5 o vocábulo é paralelo a nãdib, "nobre", e em Jó 34.19 contrasta 
com dal, "pobre". A palavra provavelmente indica aqueles que são reconhecidos devido à 
abundância de seus bens. Mas Deus não concede favor especial às pessoas ilustres em 
detrimento das pobres, pois tanto estas quanto aquelas são obra da mão divina. E, 
durante o reinado do justo rei, os falsos valores do mundo serão modificados de sorte que 
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929.1 nSCT (yãshpeh) 

os desonestos não mais serão considerados ilustres. 
Bibliografia: F O E R S T E R & F O H R E R . Sõzõ. In: TDNT, v. 7, pp. 965-1024. — 

P E D E R S E N , Johs. Israel, Its life and culture. v. 1-2. Londres: Geoffrey Cumberlege, 1964. 
— B A R R , James. An aspect of salvation in the OT. In: Man and his Salvation. Ed. por E 

J. Sharp & J. R . Hinnels. Manchester Univ. Press, 1973. pp. 39-52. — R L C H A R D S O N , T\YB. 

pp. 219-20. — TDNT, v. 7, pp. 970-89; 1012-5; v. 3, pp. 284-93. — THAT, V. 1, pp. 785-89 
J.E.H. 

929.1 ilEST (yãshpeh) jaspe. 

930 "iZT (yãshar) ser (estar) plano, reto, direito, correto, justo, legal, honesto. 

Termos Derivados 

930a '•"""'.vir iyãshãr) reto, correto. 
930b (yôsher) retidão, honestidade. 
930c rr-J* (y'shãrâ) retidão. 
930d tpiCT (y'shurún) correto, observador da lei; Jesurum. 
930e f"iErü (mêshãr) retidão, honestidade. 
930f íTiiTQ (mishôr) lugar plano, retidão. 

A raiz yshr é empregada de pelo menos três maneiras. 
1. Literalmente. "Ir reto pelo caminho" (1 Sm 6.12; ARA, "... se encaminharam 

diretamente"), mas. um maior número de vezes, no intensivo (piei), "endireitar (um 
caminho)", por exemplo, orientar, aplainar e livrar de obstáculos, como nos preparativos 
para receber um rei. Essa é a obra de Deus a favor do homem (Pv 3.6; KJV, "dirigirá"), 
mas também do homem para Deus (Is 40.3). É "olhar diretamente diante de ti" (Pv 4.25): 
é fazer algo "ajustado", como no caso do revestimento de ouro nos querubins no templo 
de Salomão (1 Rs 6.35, TB; ARA, "acomodado"); é "fazer correr em linha reta", como no 
aqueduto construído por Ezequias e que levou água para a parte oeste de Jerusalém (2 
Cr 32.30, FFIB; ARA , "canalizou"). 

2. Eticamente. Retidão como estilo devida é uma característica dos íntegros (Pv 11.5) 
e dos homens de discernimento (SI 119.128, "Portanto retos em tudo considero todos os 
teus preceitos", TB). Destarte, o fato de que Deus fez o homem reto (Ec 7.29) deve ser 
interpretado como que o criador lhe concedeu a capacidade de reconhecer a lei divina, em 
vez de alguma virtude inata, como honestidade ou retidão (como na BLH). Acerca do 
imprudente diz-se que sua alma não é reta dentro dele (Hc 2.4), e isto conduz à soberba 
e ao fracasso. 

yãshãr. Reto. O adjetivo é usado para enfatizar um atributo de: 1) Deus, descrevendo 
seu reinado sobre seu povo (Dt 32.4), seus caminhos (Os 14.10), suas palavras (SI 111.8) 
e seus juízos (SI 119.137); 2) pessoas especialmente qualificadas, como paralelo para 
justos (SI 33.1) ou perfeitos (Jó 1.1, 8). É uma qualidade do coração e da mente (SI 7.11; 
11.2, et al.) que capacita a pessoa a manter-se leal a qualquer contrato ou aliança que lhe 
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930 ""KZT (yãshar) 

imponha obrigações legais (2 Rs 10.15). Nem sempre é possível saber com certeza se o 
caminho "reto" (Jr 31.9) deve ser entendido no sentido ético de um estilo de vida ou entào 
literalmente. Certamente os substantivos que significam "retidão" são usados para 
designar uma qualidade moral do coração (yõsher, Dt 9.5; 1 Rs 9.4), como muitas vezes 
em Provérbios (2.13; 4.11) que resulta em "veredas da retidão", isto é, veredas retas tanto 
moral quanto praticamente (Jó 33.23). Essa era uma característica da vida de Davi (1 Rs 
3.6, yeshãrâ, somente nesta passagem). O vocábulo designa palavras quer faladas (Jó 
6.25) quer escritas (Ec 12.10). 

3. Como uma expressão idiomática com "olhos". "Parecer justo IARA, 'bem'] aos olhos 
de (alguém)" é ter a aprovação desse alguém mediante a obediência aos seus 
mandamentos. É usada com referência a Deus (Nm 23.27; Jr 27.5), talvez inclusive na 
ilustração do Oleiro (Jr 18.4). Quando Sansão (Jz 14.3, 7), Saul e Davi (1 Sm 18.26) assim 
se expressaram com referência ao casamento, pode-se traduzir a expressão como 
"legalmente válido", significado também existente em ugarítico (yshr; Van Zijl, Alter 
Orient und ALtes Testament 10:83). O mesmo sentido ocorre quando um tratado (2 Sm 
17.4) ou ação religiosa (2 Cr 30.4) era ratificado por uma assembléia. 

A frase mais completa "fazer o que é reto Ihayyáshãr1 diante dos olhos do SENHOR" 
está ligada à obediência a suas ordens (Êx 15.26; Dt 6.17-18) e aliança (Dt 12.28; 13.19). 
É comumente empregada pelo historiador denominado deuteronomista na avaliação 
resumida que faz dos reinados dos reis de Israel e Judá. Dessa maneira, diz-se que Davi 
seguiu as ordens do Senhor (1 Rs 15.5-7) e a lei de Moisés (1 Rs 14.8), como também 
procedeu Salomão ao seguir os estatutos de seu pai, que eram os mesmos que os do 
Senhor (1 Rs 3.3, 14). Asa (1 Rs 15.11; 2 Cr 14.1) e Josias (2 Rs 22.2) foram semelhan-
temente descritos como reis que fizeram o que era reto. E Josafá fez o mesmo que Asa (2 
Cr 20.32); Azarias o mesmo que Amazias (2 Rs 15.3; cf. 2 Cr 25.2); e Amazias o mesmo 
que Joás (2 Rs 14.3). Ezequias fez o que era reto pelo fato de que guardou os 
mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés (2 Rs 18.6). Observe-se que essa 
frase deixa implícitos a existência e o conhecimento da lei de Deus e que entendia-se que 
cada rei devia guardá-los. Isto acontecia quando o rei tomava providências (as 
denominadas reformas) para assegurar que o povo também guardasse a Lei. Tais 
providências caracterizavam-se por decretos públicos que podiam incluir remissão de 
débitos, libertação de legislação opressiva (Js 9.23 ss.) e observância de festas religiosas 
(Páscoa). Mesmo quando se dizia que um rei fizera o que era reto, claramente se 
assinalava qualquer omissão mais importante em endossar a totalidade da lei ("tão-
somente não ..."). No caso de Ezequias, a providência pública tomada começou no primeiro 
ano completo de seu reinado. "Ele fez o que era reto perante o S E N H O R " (2 Cr 29.2) e, 
nesse afa, expediu uma série de ordens para que se obedecesse à lei de Moisés (2 Cr 
31.20, 21). Já se assinalou que existia uma prática parecida entre os reis da Mesopotâmia, 
que convalidavam a lei e as regras vigentes mediante a edição de mésharum, "decretos" 
( W L S E M A N , D. J. The laws of Hammurabi again. JSS 7:167-8). Nesta frase, o A T emprega 
yãshãr com a idéia de obediência à lei, de agir justamente de acordo com a lei, a qual era 
a norma (da mesma forma como o acadiano ishartu é empregado para designar aquilo que 
é normal na escrita). 

mishôr .Lugarplano, retidão, mêshãr.Retidão, honestidade (nogoverno),justiça. 
mêshãrtm e mishôr bem podem ser traduzidas como "justamente" (isto é, com justiça) ou 
"legitimamente" (como no texto ugarítico 'Anat 3.3) e descrevem a maneira como se 
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930 (yãshar) 

ministra a justiça (SI 58.1 [2); 75.2 [3], TB, "com eqüidade"). Com o verbo "julgar", o 
vocábulo significa "decidir com bondade" (KB). E a maneira pela qual um povo devia ser 
julgado (SI 67.4 15J; KJV, "retamente"; ARA, "com eqüidade"; BLH, "com justiça"). Proceder 
assim é ser fiel à aliança (Ml 2.6). E o Senhor que fala "o que é reto" (Is 33.15), e este 
sentido da palavra continua existindo (Dn 11.6, la'ãsôt mêshãrim, "para fazer um acordo 
justo"; ARA, "para estabelecer a concórdia"). Ocasionalmente esses substantivos são 
claramente empregados num contexto legal (Pv 2.9; cf. SI 17.2). Não são realmente 
sinônimos de "justiça" (tsedeq), embora com freqüência sejam usados com essa palavra, 
com "bem" (tôb) e com "juízo" (mishpãt). Cf também o ugarítico tsdq. Em documentos 
acadianos "justiça" também aparece como uma divindade (dMisharum\ Ugaritica 5:220, 
linha 166), a saber, o filho do deus-sol Shamash, que na Mesopotâmia era o principal deus 
de justiça. 

y"shürün . Jesurum. Jesurum é um nome próprio empregado apenas em quatro 
passagens para designar Israel. O paralelo de Jacó e Israel com Jacó e Jesurum (Dt 32.15; 
Is 44.2, IBB; ARA, "ó amado") deixa claro que a referência é necessariamente a Jacó sob 
o nome de Israel (como em Dt 33.5). O Senhor é "Deus de Jesurum" (Dt 33.26, TB). 

Conquanto a palavra possa designar Israel como uma nação ideal e correta (como na 
LXX e na Vulg., rectissimus, dilectus), o mais provável é que o apropriado aqui seja o 
sentido de guardar a lei ou manter a justiça. Eles são um Rechtsfolk que possui a lei. Não 
tem base a antiga interpretação etimológica da palavra como sendo um diminutivo de 
yãshür, "pequeno e bom povo", pois não há qualquer prova da existência de tal formação 
diminutiva no hebraico; de igual forma o título não deve ser um aposto. Antropônimos 
terminados em -un de fato ocorrem (possivelmente com sentido hipocorístico), e o nome 
possivelmente contemporâneo de Jeser, filho de Calebe (1 Cr 2.18), o nome Mishara, 
encontrado em Ras Shamra (Ugaritica 5, RS 17:325), e o ugarítico bn mshrm, "filho de 
retidão" (UT19: n? 1 566) podem ser comparados com Jesurum, muito embora não tenham 
a terminação. 

O "livro de Jasar" (Js 10.13, IBB) é apresentado como a fonte ou o registro das 
informações sobre a derrota infligida por Israel aos amorreus. Ele também registrou a 
derrota e a morte de Saul e Jônatas às mãos dos filisteus e o lamento de Davi por eles (2 
Sm 1.18). Continha informações que podiam ser citadas ou ensinadas. Embora a maioria 
dos estudiosos considere que esse livro era uma coletânea de antigas poesias nacionais, 
pode muito bem ter sido parte dos registros pré-monárquicos da nação, os quais teriam 
incluído acordos escritos e outros documentos públicos semelhantes aos mshrm, "decretos". 

O substantivo mishôr, derivado de yãshãr, significa basicamente "um lugar plano" 
e é usado em descrições geográficas e também com a conotação de "justiça", conforme visto 
acima com relação a mêshãrim. 

Assim sendo, a palavra indica a "planície" em contraste com os montes (1 Rs 20.23-
25) ou os vales (Is 40.4; lit., "como planície"; ARA, "retificado"). Em Isaías 42.16 pode ser 
traduzido como "caminhos planos" (ARA) ou "caminhos direitos" (TB). Conforme empregada 
nas orações de Davi (SI 26.12; 27.11; 143.10), a palavra poderia significar um lugar plano 
ou, figuradamente, um local de segurança, conforto e prosperidade (BDB). Pode denotar 
justiça ou a bênção que resulta de guardar a lei e invocar o Senhor como juiz (SI 26.1 s.). 
Em Jeremias 21.13, "Rocha da planície" (BJ; ARA, "rocha da campina") parece ser 
referência a um determinado e exato ponto topográfico em Jerusalém (KB) ... talvez o 
palácio em Ofel (BJ, mg.). 
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933 nrr (yth) 

Em vários versículos mishôr assinala uma região específica do Jordão, ao norte do 
rio Arnom e que foi capturada pelos hebreus. Ficava no deserto (Dt 4.43), onde havia 
pastagem (2 Cr 26.10). Dentro da área havia aldeias (Dt 3.10) bem como uma das cidades 
de refúgio (Js 20.8). 

Bibliografia: FlNKELSTEIN, J. J. Some new misharum material with its implications. 
In: Studies in honor of B. Landsberger. Ed. Hans G. Güterbock & Thorkild Jacobsen. 
Chicago, University Press, 1965. — RlCHARDSON, TWB, p. 273. — THAT, v. 1, pp. 790-93. 

D.J.W. 

]rK2T (y'shurün). Veja o n? 930d. 

931 üu" (yshsh). Aceita como raiz de: 
931a ÍBCT (yãshêsh) idoso, decrépito. Ocorre somente em 2 Cr 36.17. 
931b ETCT (yáshish) idoso. Ocorre exclusivamente em Jó (12.12; 15.10; 29.8; 32.6). 

932 - r r (ytd). Aceita como raiz de: 
932a tTV (yãtêd) estaca, prego, pino. 

Aparece 24 vezes. Usavam-se estacas para firmar tendas e estacas de bronze 
mantinham o tabernáculo de pé (Êx 27.19). Pregos também eram fincados na parede para 
pendurar objetos; pinos eram usados com o tear (Jz 16.14). Em sua parábola Ezequiel 
assinala que, quando uma vide deixa de dar fruto, que é a única coisa para que serve, não 
pode ser usada nem mesmo para servir de estaca (Ez 15.3). Os israelitas receberam 
instruções para levar uma estaca consigo (ARA, "pau") para cavar um buraco em caso de 
necessidade (Dt 23.13 [14]). Em sua tenda, Jael, enquanto distraía Sísera, realizou o feito 
heróico de cravar uma estaca em seu crânio (Jz 4.21 s.; 5.26). 

É interessante que se usa o vocábulo num sentido positivo com referência às bênçãos 
de Deus. Esdras fala acerca das bênçãos que Deus concedeu em termos de dar uma 
"estaca" (TB; ARA, "estabilidade") em seu santo lugar (Ed 9.8). Para enfatizar a 
importância cada vez mais ampla do ministério do servo, Isaías exorta a alargar a tenda, 
esticar as cordas e firmar as "estacas" (Is 54.2). Analogamente Jerusalém tornar-se-á uma 
"tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas" (Is 33.20). A certeza 
e a estabilidade do trono de Davi são visualizadas como uma estaca fincada em lugar 
firme (Is 22.23; cf Zc 10.4). Entretanto, antes de Deus estabelecer o verdadeiro reino, o 
falso domínio será arrancado, tal qual uma estaca firmemente fincada, e tudo o que nela 
se apóia (Is 22.25). 

J.E.H. 

Ctr (yãtôm). Veja o n? 934a. 
-nrr (yátür). Veja o n? 936 (particípio passivo). 

933 nrr (yth). Aceita como raiz de: 
933a nnin (tôtãh) nome de arma, talvez porrete ou clava (Jó 41.211291). 
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934 CTP (ytm) 

934 crr (y£m). Aceita como raiz de: 
934a tCiST (yãtôm) órfão. 

Ocorre 41 vezes. O órfão, geralmente associado com o estrangeiro e a viúva, é objeto 
de especial atenção. Mede-se a qualidade da devoção de alguém pela maneira como trata 
a viúva e o órfão. Deve haver um empenho especial em fazer-lhes justiça (Dt 24.17); caso 
contrário a maldição divina vem sobre a congregação (Dt 24.19). Embora eles tenham 
motivo para prantear, não são excluídos das festas de peregrinação. São convidados a 
juntar-se aos demais e regozijar-se da mesma forma como são convidados todos os filhos 
de Deus (Dt 16.11-14). Uma sociedade corrupta extorque o estrangeiro, faz mal ao órfão 
e à viúva e demonstra desprezo pelo pai e pela mãe (Ez 22.7; cf. Is 10.2); por exemplo, 
pessoas assim levam embora o jumento do órfão e apoderam-se do boi pertencente à viúva 
como penhor (Jó 24.3). Aqueles que maltratam o órfão e a viúva são postos em pé de 
igualdade com adúlteros, feiticeiros e perjuros em Malaquias 3.5. Mas o próprio Deus 
atende às necessidades básicas desses desafortunados (Dt 10.18) e é conhecido como "Pai 
dos órfãos" (SI 68.5 16)). Esse fato reflete-se nas leis que proíbem apanhar gavelas caídas 
ao chão ou tornar à videira e à oliveira para colher seus frutos uma segunda vez (Dt 24.19 
ss.). Juntamente com os levitas, tais pessoas recebem uma parte dos dízimos da produção 
agrícola de cada três anos (Dt 14.28 s.). A palavra ocorre também em ugarítico (UT 19: n.' 
1 168), onde se diz que o deus maior El trata o órfão e a viúva com beneficência. Não é 
de surpreender essa consciência comum de misericórdia. Não foram preservadas as leis 
de Ugarite específicas sobre tais questão. 

J.E.H. 

935 TTP (ytn). Aceita como raiz de: 
935a t]JTK Têtãn) /, perene, que flui continuamente. 
935b t]JTK Cêtãn) //, Etã. 

'êtãn, /, Perene, que flui continuamente, permanente, duradouro. Palavra usada 
13 vezes. Refere-se à existência contínua de um fenômeno da natureza, tal como as águas 
que sempre correm num rio perene (Dt 21.4). Tais cursos d'água são de um valor todo 
especial na Palestina, onde a maioria dos uádis fica seca a maior parte do ano. O sétimo 
mês tem o nome de "mês de etanim", isto é, o mês do fluir constante, talvez indicando a 
época em que esses são os únicos cursos de água existentes (1 Rs 8.2). Também significa 
o movimento ininterrupto do mar, o qual Deus interrompeu apenas o tempo necessário 
para permitir que Israel o atravessasse com segurança (Êx 14.27; ARA, "força"; PIB, "fluxo 
normal"). Salmos 74.15 descreve este grande feito como o secar de "rios perenes" ( I B B ) . Por 
esse motivo Amós 5.24 comunica uma imagem marcante: "Antes corra o juízo como as 
águas, e a justiça como ribeiro perene." A justiça é realmente a qualidade permanente, 
duradoura, que cada crente busca e que se tornará o alicerce do reino de Deus. As 
montanhas são consideradas os alicerces inabaláveis da terra. Portanto, devido à sua 
existência contínua, elas estão em condições de testemunhar a favor do Senhor e contra 
Israel quando do grande juízo (Mq 6.2). 

Esta palavra também é aplicada à esfera da vida humana. Por exemplo, o homem se 
defronta com o contínuo problema do conflito em seu corpo (Jó 33.19); isso é reflexo da 
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natureza duradoura da maldição que o homem carrega por causa de seu pecado original. 
Em Jó 12.19, onde é traduzida por "os poderosos", a palavra provavelmente indica os 
nobres, cuja posição social é transmitida continuamente por hereditariedade, mas que 
assim mesmo podem ser derrubados por Deus. Ademais, algumas nações são consideradas 
inabaláveis (ARA, "robusta", Jr 5.15; cf. Nm 24.21). A nação aqui mencionada é a 
Babilônia, que ao longo da história de Israel foi para esta última um instrumento da 
retribuição divina. Embora a habitação do homem possa parecer inabalável (IBB, "morada 
forte"; cf. PIB, "pastagens de perene verdor"), tal como os apriscos próximos ao Jordão, 
Deus pode destruí-la, até mesmo mediante um leão voraz (Jr 49.19; 50.44; KB interpreta 
a frase como "pastagem junto ao rio perene"). Aqui o conceito não é tanto de força, mas 
o fato de que essas pastagens têm existido há tanto tempo que parecem permanentes. 

A bênção de Jacó apresenta José no meio de um combate intenso, tendo o arco 
"firme" nas mãos e disparando flechas uma atrás da outra (Gn 49.23 s., Skinner). Outro 
texto difícil é Provérbios 13.15, "o caminho dos pérfidos é imutável" (ARA, "intransitável": 
BJ, "duro"). O TM faz bastante sentido, pois a falta de fé cria costumes arraigados, para 
os quais não há saída. 

'êtãn. II, Etã, O nome próprio ocorre oito vezes. Pelo menos três homens diferentes 
tiveram esse nome. 

1. Etã foi conhecido por sua sabedoria e encabeça a lista da qual também fazem parte 
Hemã, Calcol e Darda. A sabedoria de Salomão, em comparação com a de Etã, 
sobrepujava-a (1 Rs 4.31 [5.111). Aliás, Etã deve ter sido alguém cujas histórias passaram 
a fazer parte da tradição popular. Ele tem seu nome alistado como um dos filhos de Zerá 
(1 Cr 2.6), que era da tribo de Judá; seu filho foi Azarias (1 Cr 2.8). Ele é chamado de 
ezraíta (o filho de Zerá). O salmo 89 tem o seguinte cabeçalho: "Masquil de Etã, ezraíta". 
"Masquil" (veja maskil) poderia ser um cântico de sabedoria composto para instruir. Esse 
salmo diz respeito à aliança eterna de Deus com Davi para governar Israel. 

2. Outro Etã, filho de Cusaías, da família levítica de Merari, é mencionado como um 
cantor levítico, juntamente com Hemã e Asafe (1 Cr 15.17, 19; 6.29). Eles dividiam entre 
si uma grande parte da responsabilidade pela música no templo e tocavam os címbalos 
enquanto cantavam. Ele talvez também tivesse o nome de Jedutum, que aparece 
ocupando a mesma função junto com Asafe e Hemã em 1 Crônicas 25.1, 6; 2 Crônicas 
5.12; 35.15. 

3. Um terceiro Etã é mencionado como filho de Zima, da família levítica de Gérson 
(1 Cr 6.42 [27]). 

Bibliografia.: DRIVER, S. R. Deuteronomy. In: ICC. v. 5, pp. 241 s. — POPE, Marvin 
H. Job. In: AB. v. 15. — SKINNER, John, Genesis. In: ICC. v. 1. — SMEND, Rudolf, Die 
Weisheit des Jesus Sirach. Berlim, Georg Reime, 1906. pp. 373 s. 

J.E.H. 

936 nrr (yãtar) deixar para trás, abandonar; hifil: fazer sobrar, preservar, 
deixar escapar (Ez 12.16), ter preeminência, 

Termos Derivados 

936a "15T (yeter) I, resto, remanescente. 
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936b i*TTP (yeter) II, corda, corda de arco. 
936c rníT (yitrâ) abundância, riquezas. 
936d ini" iyôtêr), ir.1' (yõtêr) mais, melhor, vantagem. 
936e nin" (yõteret) acessório. 
936f jVTf (yitrôn) vantagem, excelência. 
936g "iniü (rriôtãr) lucro, abundância. 
936h t~IJTÜ (mêtãr) /To, corda. 

yãtar e seus derivados são usados 227 vezes. A palavra refere-se a uma porção de 
algo que foi dividido. Em geral é a porção menor e às vezes é a porção de menor 
qualidade. Pode referir-se à porção de menor qualidade mas de maior quantidade (Jz 7.6): 
por exemplo, em Neemias inclui o povo além dos sacerdotes, nobres e oficiais (Ne 2.16; 
4.14 18], 19, [13]). Também pode ser usada no sentido de "vantagem" ou "mais do que". 

O conceito de resto ocorre numa ampla variedade de contextos. Comida que sobra é 
indicação de que as necessidades da pessoa foram amplamente supridas (Rt 2.14; 2 Cr 
31.10). O povo contribuiu liberalmente para a construção do tabernáculo de sorte que 
houve objetos que sobraram (Êx 36.7). A maioria dos sacrifícios devia ser comida no dia 
em que eram oferecidos; o que sobrasse devia ser queimado (Êx 12.10; Lv 8.32). Mas uma 
oferta votiva ou voluntária podia ser queimada apenas ao terceiro dia (Lv 7.16 s.). 

Refere-se. ao futuro da vida de alguém como os anos restantes (Is 38.10). Os 
acontecimentos não registrados do reinado de um rei são citados como "o restante dos atos 
de" (ARA, "os mais atos de"). Em Gênesis 49.3 s. a palavra tem a idéia de preeminência; 
ali Jacó disse a Rúben: "tu és ... preeminente em dignidade e preeminente em poder 
Descomedido como a água, não reterás a preeminência" ( I B B ) . Em Provérbios 17.7 s'pat 
yeter (lit. "um lábio de abundância") é interpretado por BDB como "fala arrogante", pela 
IBB como "fala excelente", e pela BJ como "língua distinta". 

A escola de sabedoria, em especial Eclesiastes, muitas vezes emprega esta raiz para 
designar a busca da verdadeira vantagem ou da verdadeira excelência na vida. Provérbios 
enfatiza que a abundância pode ser adquirida com o trabalho árduo e o esforço diligente 
(Pv 14.23; 21.5). Mas a abundância de bens não deve se tornar o objetivo da vida, 
porquanto, depois de satisfeitas as necessidades, aquilo que sobra passa a ser herança dos 
familiares (SI 17.14). 

O escritor de Eclesiastes utiliza essa família de palavras para transmitir muitas de 
suas idéias. Não se deve ser excessivamente sábio nem excessivamente justo; isto é, não 
se pode querer passar para os outros uma idéia de seu próprio valor mediante a exibição 
de sua sabedoria ou retidão de modo que elas pareçam maiores do que realmente são (Ec 
7.16). Na verdade, a melhor vantagem pertence àquele que tem sabedoria (Ec 7.11). Ele 
emprega yitrôn no sentido de "vantagem", "ganho" ou "lucro". Para uma comunidade 
agrícola existe vantagem em ter um rei, sem dúvida alguma porque a produção agrícola 
pode ser totalmente consumida (Ec 5.9 [8]). Esse escritor também entende que a sabedoria 
tem vantagens ou benefícios em relação à loucura (Ec 2.13). A sabedoria mostra ao 
homem como vencer um problema difícil, e o conhecimento permite que a sabedoria 
preserve a vida de quem o possui (Ec 7.12; 10.10). Provérbios assinala que o trabalho 
árduo tem vantagem sobre a preguiça (Pv 14.23). Mas Eclesiastes examina mais 
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profundamente ao indagar continuamente que vantagem alguém tem com o seu labor (Ec 
1.3; 3.9). A resposta é nada, especialmente se a pessoa está acumulando bens que não 
podem ser levados na morte (Ec 2.11; 5.15). Aqui Eclesíastes percebe a plena força da 
maldição que caiu sobre o trabalho do homem, a qual faz com que esse trabalho seja 
árduo, e ele claramente vê que o sentido derradeiro não pode estar no trabalho do homem 
nem nos resultados de tal trabalho. 

Em contextos militares, esta raiz freqüentemente indica os sobreviventes do povo que 
foi derrotado (Js 12.4; 23.12). Pode também referir-se àqueles que sobreviveram a uma 
conspiração {e.g., Jz 9.5). Um acontecimento realmente devastador é aquele quando não 
sobra ninguém (Js 11.11, 22). Às vezes alguém sobra e sente-se bastante solitário; veja-se, 
por exemplo, a queixa de Elias: "Só eu fiquei dos profetas do SENHOR" (1 Rs 18.22). Com 
respeito a Israel, a palavra designa aqueles que escaparam da destruição de Jerusalém 
pela Babilônia (Ez 6.8; 12.16; cf Is 1.9; mas na maioria das vezes a idéia de 
"remanescente" provém da raiz sh'r). Os sobreviventes tornar-se-ão a arma divina para 
punição de outras nações (Sf 2.9). Mas no fim dos tempos os sobreviventes nunca mais 
serão varridos de Jerusalém (Zc 14.2). 

yeter. Corda, corda de arco, corda de tendeu Palavra usada seis vezes. Na série de 
tentativas de Dalila descobrir a origem da força de Sansão, este lhe disse para amarrá-lo 
com sete cordas novas, ainda não secas; elas certamente apertariam intensamente quando 
secassem. Enquanto ele dormia, amarraram-no dessa maneira; mas, ao acordar, 
conseguiu arrebentar as cordas (Jz 16.7 ss.). A tentativa de os ímpios destruírem os justos 
é visualizada como pôr "a flecha na corda para, às ocultas, dispararem contra os retos de 
coração" (SI 11.2). Com referência à vida, o afrouxamento da corda significa que a saúde 
encontra-se quebrantada de modo que a morte está próxima (Jó 4.21; 30.11). 

mêtãr. Corda, fio, corda de tenda. Esta palavra ocorre nove vezes. Na maioria das 
vezes aparece junto com as estacas e bases do tabernáeulo (Êx 35.18). As cordas da nova 
tenda terão de ser encompridadas (Is 54.2). De outro lado, cordas rompidas indicam um 
povo na iminência de sucumbir diante de seus inimigos (Jr 10.20). Em Salmos 21.12 [13] 
a palavra é empregada no lugar do arco para indicar o instrumento que os justos utilizam 
para derrotar os planos agressivos e enganosos de seus inimigos. 

Bibliografia: TDNT. v. 4, pp. 196-208. 

J.E.H. 

|Í-|IT (yitrôn). Veja o n" 936f. 
nnr* (yõteret). Veja o n? 936e. 
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937 5 como, tal (alguma coisa), tanto quanto, a semelhança de. 

Basicamente um substantivo, esta palavra é com freqüência usada como uma 
preposição comparativa ligada à palavra que é comparada. Quantitativamente, 
especialmente quando empregada com numerais e palavras designativas de tempo, pode 
ter o sentido de "aproximadamente". Qualitativamente, pode significar "de acordo com" 
(Gn 1.26, ARA, "conforme"). Numa expressão correlativa a preposição aparece duas vezes; 
por exemplo, "o meu povo [é] como o teu povo" é, literalmente, "tal meu povo tal teu povo" 
(1 Rs 22.4). Antes de um infinitivo expressa o tempo em que ocorre a ação, ou seja, 
"quando", "enquanto", "no tempo em que". Pode exprimir a idéia de algo acontecendo 
simultaneamente ("enquanto") melhor do que mediante o uso de be com um infinitivo, que 
é melhor traduzido por "quando". 

938 ÍD3 (kemô) como, quando. 

A palavra kc aparece 56 vezes isoladamente e, quando isso acontece, ela sempre 
ocorre na forma expandida kemô. Essa é a forma empregada em combinação com os 
sufixos leves, por exemplo, kãmônt, "como eu", kãmôkã, "como tu", e é às vezes usada 
com os sufixos pesados, por exemplo, kcmôhem ou kãhêm, ambos significando "como eles". 
Em ugarítico o uso é parecido. As preposições be e lc também empregam a forma com o 
mem enclítico, mas um menor número de vezes do que acontece com ke. 

939 HdíO (ka'ãsher) como, quando, de acordo com. 

Em combinação com 'ãsher, ke ainda significa "como, quando, de acordo com", talvez 
com alguma ênfase, mas também pode indicar uma força casual, "visto que, por causa de". 

940 (kã'ab) estar dolorido, ter dores, estar pesaroso. 
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Termos Derivados 

940a t^ íO (ke'êb) tristeza, pesar. 
940b t^ifcÜD (mak'ôb) tristeza, pesar. 

kã'ab ocorre 30 vezes junto com seus derivados e, com quatro exceções, sempre em 
poesia. Conquanto a raiz não apareça em ugarítico, acha-se em aramaico, acadiano e 
árabe. As duas primeiras enfatizam o aspecto de dor, ao passo que o árabe ressalta a 
tristeza e o pesar. Embora se possa usar a raiz para designar o sofrimento físico, num 
número muito maior de vezes ela tem que ver com a aflição mental. 

Apenas em quatro vezes kã'ab refere-se à dor física. Gênesis 34.25 refere-se à dor 
da circuncisão; Jó 14.22 e 33.19, à dor física a que toda a humanidade está sujeita; e 
Ezequiel 28.24, aos espinhos que causam dor (embora a palavra seja usada figuradamente 
para indicar os inimigos de Israel). 

Entretanto, na maioria das vezes em que esta palavra é usada é impossível fazer 
distinção entre o sofrimento mental e o físico. Um exemplo disso seria Êxodo 3.7, que fala 
da compaixão de Deus pela aflição do seu povo. Certamente eles estavam experimentando 
dor física, mas a situação toda deles também era motivo de aflição. 

Devido à incapacidade de Israel de servir fielmente a Deus, eles foram atirados de 
volta nesse sofrimento durante o exílio (Lm 1.12, 18). Mas a palavra de esperança é que 
Jesus carregou todo esse sofrimento, toda essa "tristeza" (Is 65.14), para que fôssemos 
curados (Is 53.3-4). 

ké,èb. Tristeza, pesar, dor. A palavra ocorre seis vezes. 

mak'ôb. Tristeza, pesar, aflição, dor. São 16 ocorrências, das quais pelo menos 11 têm 
que ver com sofrimento mental. 

J.N.O. 

941 (kã'â) estar desanimado, intimidado. Ocorre somente nos graus nifal e 
hifil {e.g., Dn 11.30; Ez 13.22). 

Termo Derivado 

941a n^G (kã'eh) intimidado (SI 10.10). 

942 HI2D (kbb). Aceita como raiz de: 
942a Z3D1D (kôkãb) estrela. 

As nações ao redor de Israel adoravam as estrelas, quer isoladamente quer como 
constelações. Astrólogos e sábios estudavam cuidadosamente os movimentos das estrelas 
para determinar a vontade e a mensagem desses deuses, mas em vão (Is 47.13). Isso fora-
lhes destinado por Yahweh (Dt 4.19; cf. Am 5.26), mas Israel recebera estritas proibições 
de adorá-las. No pensamento de Israel as estrelas influenciavam a vida, mas apenas na 
condição de agentes de Yahweh. Deus criou as estrelas para darem luz e governarem a 
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noite (Gn 1.16 s.; SI 136.9). Ele "conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos 
seus nomes" (SI 147.4). Nenhuma estrela existe sem Yahweh, e o destino delas é 
determinado por ele. O imenso número de estrelas era também um símbolo da promessa 
divina a Abraão de que este teria muitos descendentes (Gn 22.17; 26.4). 

As vezes as estrelas são personalizadas. Podem ser identificadas com os filhos de 
Deus, que exultaram com louvor quando da criação (Jó 38.7; cf. SI 148.3). Entretanto, 
Deus é indubitavelmente superior até mesmo às mais altas estrelas (Jó 22.12). Deus 
empregou as estrelas para lutarem do lado de Israel a fim de derrotarem Sísera (Jz 5.20). 
No texto de Números 24.17, o indivíduo que há de trazer salvação a Israel é profetizado 
como sendo "uma estrela [que] procederá de Jacó". Jesus, em Apocalipse, diz: "Eu sou ... 
a brilhante estrela da manhã" (Ap 22.16; cf. 2 Pe 1.19). Então os fiéis, que diligentemente 
labutam para fazer as pessoas se voltarem para Deus, também resplandecerão para 
sempre como as estrelas (Dn 12.3; cf. 1 Co 15.41 s.). 

J.E.H. 

943 {kãbêd) ser (estar) pesado, pesaroso, duro, rico, honrado, glorioso. 

Termos Derivados 

943a {kãbêd) I, grande. 
943b {kãbêd) II, fígado. 
943c {kõbed) grande. 
943d "T1H3 {kãbôd) I, glorioso, ocorre somente na forma feminina singular kebüddâ 

(Ez 23.41; SI 45.14). 
943e tTClS {kãbôd) II, glória. 
943f trTTQI? {kebüddâ) abundância, riquezas. Somente em Juizes 18.21. 
943g n^Q? {kebêdut) peso, somente em Êxodo 14.25. 

Esta raiz e seus derivados ocorrem 376 vezes na Bíblia hebraica. É especialmente 
proeminente em Salmos (64 ocorrências) e Isaías (63), bem como em Êxodo (33), Ezequiel 
(25) e Provérbios (24). De todas as ocorrências, 114 são como verbo. Essa é uma raiz 
comum às línguas semíticas, aparecendo em todas as línguas à exceção do aramaico, onde 
parece que yãqãr é usado em seu lugar. O sentido básico é o de "ser pesado", um 
significado que só raramente é usado literalmente; o sentido figurado {e.g., "pesado com 
o pecado") é mais comum. A partir desse uso figurado há uma curta distância até o 
conceito de uma pessoa "de peso" na sociedade, alguém que é honrado, marcante, digno 
de respeito. Este último sentido prevalece em mais da metade das ocorrências. 

O uso literal do termo ocorre apenas em 1 Samuel 4.18, "Eli ... era ... pesado" 
{kãbêd, adjetivo), e 2 Samuel 14.26, "quando [o cabelo de Absalão] lhe era pesado" (lit.; 
kãbêd, substantivo). 

Geralmente kãbêd tem uma conotação negativa. Os graus qal e hifil constituem a 
maior parte das ocorrências da forma verbal, enquanto kãbêd e kõbed são os 
substantivos que se enquadram na categoria. De um modo genérico, os usos figurados 
classificam-se em três grupos. O primeiro refere-se a partes do corpo, expressando lerdeza, 
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desajeito ou implacabilidade. O segundo diz respeito a acontecimentos ou experiências, 
descrevendo sua severidade em termos de serem pesados. O terceiro indica tamanho ou 
número em tais termos. 

O primeiro uso acha-se na maioria das vezes relacionado a Faraó, em sete passagens 
(Êx 7.14; 8.15 [11], 28 [32]; 9.7, 34; 10.1; 1 Sm 6.6). A recusa de Faraó em sensibilizar-se 
com a situação dos hebreus ou de atender seus clamores é chamada de peso ou 
endurecimento do coração {cf. o estudo por Girdlestone, SOT, p. 66-7). Analogamente, os 
ouvidos (Is 6.10; 59.1; Zc 7.11), a língua (Êx 4.10) e os olhos (Gn 48.10) podem tornar-se 
embotados e insensíveis, ao passo que as mãos podem ficar pesadas, isto é, exaustas (Êx 
17.12). Nos três últimos casos há uma enfermidade física envolvida, mas o primeiro 
expressa problemas espirituais. 

Usa-se chamar alguma coisa de pesada, a fim de indicar sua severidade, com 
referência ao trabalho (Êx 5.9, etc.), à servidão (1 Rs 12.10, etc.), à guerra (Jz 20.34, etc.) 
e às epidemias (Gn 41.31, etc.). Três vezes expressa-se a severidade de tais infortúnios 
como se fosse a mão do Senhor a pesar sobre eles (cf. 1 Sm 5.6, 11; SI 32.4). Da mesma 
maneira, as mãos de alguém podem ser pesadas sobre outrem (Jz 1.35, Jó 33.7). E 
também uma pessoa, mesmo sem necessariamente assim desejar, pode tornar-se um peso 
para outra (2 Sm 13.25, 2 Cr 10.10, 14; 25.19; Ne 5.15). O fato de que a severidade da 
escravidão é, com freqüência, indicada por meio da expressão figurada "jugo pesado" (1 
Rs 12.4; 2 Cr 10.4, 11) torna ainda mais significativa a afirmação de Jesus "o meu jugo 
é suave" (Mt 11.28). 

É bem curta a transição da idéia de severidade para a de magnitude, e em vários 
casos não é fácil identificar claramente qual a conotação da palavra, por exemplo, a 
declaração de que o pecado de Sodoma e Gomorra era muito pesado (Gn 18.20). Quer isso 
dizer que o pecado era grande ou que era sério? Da mesma forma também em Isaías 
24.20; Salmos 38.4 [5]; Jó 6.3, etc. De qualquer forma, está claro que o pecado é um peso 
que prostra aquele que o carrega, tornando a própria pessoa pesada e insensível (Is 1.4; 
Pv 27.3). Outros usos, porém, são bastante claros. Cf., por exemplo, Números 20.20, 
"Edom saiu com um povo pesado" (lit.), ou 2 Reis 6.14, "um exército pesado" (lit.). 
Referências semelhantes seriam Êxodo 12.38; 2 Crônicas 9.1; Isaías 36.2. Habacuque 2.6 
usa a palavra com esse sentido quando ataca aqueles que a si mesmo "se carregam" de 
penhores (isto é, acumulam-nos; cf. Na 3.15). Em um caso afirma-se que Abraão era bem 
pesado (Gn 13.2), e o contexto deixa claro que a referência é à magnitude de sua riqueza. 
Isso é significativo para os usos posteriores. 

No segundo principal grupo de conotações o uso figurado do termo é levado ainda 
mais adiante. Neste caso a idéia é de algo pesado no sentido de ser digno de menção ou 
marcante. Traduções usuais são "honroso, honrado, glorioso, glorificado". Os graus nifal 
e piei têm, normalmente, essas conotações. 

A reputação da pessoa é de importância fundamental nesses usos. Assim sendo, a 
pessoa de elevada posição social e com a decorrente riqueza era automaticamente alguém 
honrado, ou de peso, na sociedade (Nm 22.15, etc.). Tal posição, suas riquezas e uma vida 
longa eram usualmente consideradas como ajusta recompensa de uma vida direita (1 Cr 
29.28, etc.). Embora quem chegasse a atingir esse nível fosse automaticamente honrado, 
também está claro que se esperava que a pessoa fizesse jus a tal honra e glória. O livro 
de Provérbios deixa claro que os adornos de glória sem a correspondente magnitude de 
caráter era uma ofensa à vida (21.21; 22.4; 26.1; etc.). 

Analogamente, pessoas em posição de responsabilidade e autoridade mereciam honra 
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(Êx 20.12; Ml 1.6). É significativo recordar que dar honra ou glória é dizer que alguém 
é merecedor de respeito, atenção e obediência. Uma vida que com suas ações não respalda 
as palavras honrosas que a pessoa profere é hipocrisia em alto grau. Israel foi repetidas 
vezes culpado de honrar a Deus com os lábios ao mesmo tempo em que na prática tratava-
o como sem nenhum valor (Is 29.13). 

A honra também é recebida como resultado de feitos heróicos de coragem, lealdade, 
etc. Os homens valorosos de Davi foram assim tratados (1 Rs 11.21, etc.). Essas foram 
pessoas que, sozinhas, fizeram o seu próprio nome. Nesta linha de raciocínio Deus 
também deve ser honrado. O nome de Deus é glorioso em retidão, fidelidade, juízo e 
salvação (SI 66.2; 79.9; Is 40.5). Ele é o rei da glória (SI 24.7-10), que tem agido 
gloriosamente. Por isso ele deve ser honrado não somente por causa de sua posição como 
cabeça soberano do universo, mas também por causa de seu inigualável caráter em todas 
as áreas. 

Os adornos de glória eram em geral marcantes por sua beleza. Assim, as vestes dos 
sacerdotes foram expressamente feitas para serem de uma beleza ímpar, a fim de 
transmitirem algo da grande dignidade e importância do ofício (Êx 28.2, 40). A glória dos 
grandes reinos é comumente comparada aos esplendores e beleza da grande floresta do 
Líbano (Is 8.7; 10.18). Parece que a beleza específica do ser humano é sua capacidade de 
reação racional e moral (Gn 49.6; SI 108.1 [21; Jr 2.11). 

É, no entanto, na questão dessas manifestações de beleza que a Bíblia fala da forma 
mais arrasadora possível acerca da transitoriedade de toda glória, exceto a de Deus. De 
um modo especial, cita-se Isaías neste mister. Quão rapidamente a glória se vai. Quão 
repentinamente uma grande floresta de cedros pode ser reduzida a um definhante campo 
de tocos (Is 10.18). Quão facilmente o homem consegue trocar suas verdadeiras glórias por 
aquilo que realmente o avilta e destrói (SI 106.20). Qualquer característica marcante ou 
notável que o homem, em seu próprio orgulho e arrogância, criou para si está fadada à 
destruição (Is 16.14; 17.4; 21.16). 

[Umas poucas referências à "glória" (kãbôd) podem ser mais bem interpretadas como 
erros de vocalização em que o certo seria a palavra "fígado" Ckãbêd II), que para os 
semitas tinha a conotação que "coração" tem para nós. Assim, Salmos 16.9, "minha glória 
exulta" (lit.; cf. TB), pode significar "meu fígado exulta" (cf. ARA, "meu espírito exulta"). 
Observe-se a menção a partes do corpo no contexto. E claro que não é o fígado que 
literalmente exulta, mas a pessoa. Corretamente, então, a LXX e o NT traduzem "a minha 
língua exulta". R.L.H.] 

Em contraste com a transitoriedade da glória humana e terrena encontra-se a beleza 
imutável do Deus manifesto (SI 145.5). Nesse sentido o substantivo kãbôd assume seu 
sentido mais incomum e característico. Em 45 ocorrências essa forma da raiz diz respeito 
a uma manifestação visível de Deus, e, sempre que se menciona "a glória de Deus", deve-
se levar em conta esse uso. A força desse significado é tão grande que transforma o 
sentido de doxa, que nos clássicos gregos tinha a idéia de opinião de homens, em algo 
absolutamente objetivo na LXX e no NT. 

A maior parte das ocorrências em que a glória de Deus é uma manifestação visível 
está relacionada ao tabernáculo (Êx 16.10; 40.34; etc.) e ao templo, na visão ezequieliana 
do exílio e da restauração (Ez 9.3, etc.). Essas manifestações estão diretamente 
relacionadas com a auto-revelação de Deus e seu desejo de habitar entre os homens. 
Nessa condição elas são geralmente associadas à sua santidade. Deus almeja habitar com 
os homens, deseja que sua realidade e seu esplendor sejam conhecidos dos homens. Mas 
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isso só é possível quando eles levam em conta o impacto da santidade divina e começam, 
pela fé e pela obediência, a deixar que esse caráter se manifeste em suas vidas (Nm 14.10; 
Is 6.3; Ed 10; 11). 

As várias referências que falam da glória de Deus a encher a terra e/ou tornando-se 
visível são instrutivas. De um lado, elas referem-se com muita legitimidade àquela 
reputação de grandeza que apenas Deus merece, não só por causa de sua posição natural 
como rei, mas por causa de sua inigualável atividade como libertador e salvador. No 
entanto, conforme se assinalou acima, há ainda uma outra idéia. Não é apenas a 
reputação de Deus que enche a terra, mas é a própria realidade da sua presença. E seu 
desejo é que todas as pessoas alegremente o admitam e o experimentem. O primeiro passo 
que ele deu para alcançar esses objetivos foi encher o tabernáculo — e posteriormente o 
templo — com sua presença. 

Todavia, em nenhuma outra parte se vê a realidade e o esplendor de sua presença 
e caráter como em seu filho (Is 4.2). Aqui se apresenta a qualidade quase cegante de sua 
glória: "E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai" (Jo 1.14; cf. 17.1-5). Através 
dele e através de sua presença na igreja, a glória de Deus está de fato enchendo a terra. 

kãbêd. I. Grande, pesaroso, duro, pesado. Esta palavra, como adjetivo, não ocorre 
com o sentido de "honrado" ou "honroso". Ademais, esta palavra e a seguinte distinguem-
se das demais formas da raiz pelo fato de que às vezes têm a conotação de número ou 
volume (onze dentre quarenta vezes no caso de kãbêd; uma dentre quatro vezes no caso 
de kõbed), enquanto nas outras formas isso raramente acontece. 

kãbêd. II, fígado. São 14 ocorrências, das quais nove em Levítico 3—9. 

kãbôd. Glória, glorioso, honra, honroso. Um substantivo, freqüentemente em 
construto com uma palavra precedente, assumindo assim um aspecto adjetivai ("Rei da 
Glória", SI 24.8, eqüivale a "rei glorioso"). Ocorre 200 vezes, jamais tendo diretamente a 
idéia de peso. 

kebüddâ. Gloriosa, imponente, formosa. Um adjetivo empregado somente no feminino. 
Em Salmos 45.13 [141, onde a IBB traz "esplendente", a RSV traduz "riqueza". Em Juizes 
18.21 a IBB traduz por "bagagem", evidentemente com o sentido de "coisas a serem 
transportadas" (ARA, "bens"). 

Bibliografia: CASPARI, Wilhelm. Die Bedeutung der Wortsippe im Hebràischen. 
Leipzig, 1908. — CAIRD, G. B. The glory of God in the fourth gospel. New Testament 
studies 15:265-77. — FORSTER, A. H. The Meaning of 8ó£cx in the Greek Bible. The 
Anglican Theological Review 12:311-6. — KLTTEL, Gerhard. 8ó£a in the LXX and 
Hellenistic apocrypha. In: TDNT. v. 2, p. 242-5. — MORGENSTERN, Julian. Biblical 
theophanies. Zeitschrift für Assyriologie 25:139-193; 28:15-60. — RLCHARDSON. TWB. p. 
175. — VON RAD, Gerhard. TÜ3 in the Old Testament. In: TDNT. v. 2, pp. 238-42. — 
TDNT. V. 2, pp. 238-47. — THAT. v. 1, pp. 794-811. 

J.N.O. 

nrn? (kebêdüt). Veja o n? 943g. 
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944 TT23 {kãbâ) extinguir, apagar; ser extinto, apagado. 

&ãòâ ocorre 24 vezes, 13 nos profetas. A raiz também aparece em árabe com o 
mesmo significado. Sempre tem que ver com fogo e com o ato de extinguir o fogo. Não se 
deve confundir com dã'ak {q.v.), que tem um sentido semelhante, pelo fato de que dã'ak 
comumente se refere a uma lâmpada que se apagou enquanto kãbâ, em mais da metade 
de suas ocorrências, refere-se a um fogo que não pode ser extinto por ninguém mais senão 
Deus (onde o fogo é referência à ira divina). 

Das seis referências literais ao fogo, cinco o são a algum fogo que não se apaga. 
Dessas cinco, quatro são a lâmpadas e a fogo no templo (Lv 6.12-13 [5-6]; 1 Sm 3.3; 2 Cr 
29.7). Essa preocupação de que algo não se apague também se reflete nos usos figurados, 
onde a vida (2 Sm 14.7; 21.17) e o amor (Ct 8.7) são representados pelo fogo. 

A maioria dos usos figurados diz respeito à ira de Deus, a qual somente ele é capaz 
de extinguir. De um modo particular os profetas utilizam esse linguajar, conclamando ao 
arrependimento a fim de que o "fogo" não irrompa (Jr 4.4, etc.). Jesus, ao tratar do inferno 
em Marcos 9.48, retoma vocábulo e idéias semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, quando 
o Messias vier, sua brandura será tal que ele nem mesmo apagará o pavio fumegante (Is 
42.3), isto é, não extinguirá os fracos e pobres — nem mesmo os apáticos — da sociedade; 
pelo contrário, salvá-los-á. 

J.N.O. 

I t o {kãbôd). Veja os n?s 943d, e. 
ITTO5 {kebüddâ). Veja o n? 943f. 
T 3 3 {kabbir). Veja o n? 947a. 
"VD3 (kãbir). Veja o n? 948a. 

945 te (kbl). Aceita como raiz de: 
945a {kebel) grilhões (SI 105.18; 149.8). 

946 033 (kãbas) lavar, ser lavado, pisoar. 

Esta raiz ocorre 51 vezes, sempre em formas verbais e, com apenas nove exceções, 
sempre no Pentateuco, sendo 31 vezes em Levítico e 21 em Levítico 13—15. Também 
aparece em árabe ("apertar, pressionar, marcar com selo") e acadiano ("pisar"). Em 
hebraico significa "pisoar", isto é, "limpar e amaciar tecido pisando-o, torcendo-o e 
batendo-o em água fria" {.KB, p. 422). Dessa forma ele é sempre usado com referência a 
'lavar roupas" e jamais é empregado para o 'lavar o corpo", onde se usa o verbo rahats 
{q.v.), ou para o "enxaguar", que é indicado por shãtap. 

Com apenas uma exceção (2 Sm 19.24), lavar é associado à pureza cerimonial. Tanto 
os sacerdotes quanto o povo deviam estar com roupas limpas quando aparecessem diante 
de Deus (Êx 19.10, 14; Nm 8.7; 19.7). A participação em rituais que tratavam 
especificamente da expiação e da morte resultavam em impureza cerimonial e requeriam 
a lavagem das roupas (Lv 16.26, 28; Nm 19.7, 8, 10, 19, 21). 

A maior parte das referências diz respeito à lavagem de roupas que de um modo ou 
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de outro ficaram contaminadas (28 vezes). Como elementos contaminantes de particular 
importância, havia a lepra e doenças afins, pois, sem levar em conta o fator higiênico, 
pareciam tipificar o pecado. Esse quadro vivido é retomado em Salmos 51 (2 [4], 7 [9]) e 
Jeremias 2.22 e 4.14. O fato de Davi descrever seu pecado como lepra contagiosa é 
ademais confirmado por sua petição de que Deus use hissopo, o instrumento empregado 
na purificação dos leprosos (Lv 14.6-7). Jeremias 2.22 e 4.14 são significativos porque, 
embora falem da impossibilidade de lavar e tirar a mácula, proclamam a necessidade de 
tal purificação. Em Malaquias 3.2 encontra-se a resposta para esse dilema, naquele que 
seria como fogo de ourives e sabão de lavandeiro para tratar dos pecados do seu povo. 

J.N.O. 

947 *"Q3 (kãbar) I, multiplicar, haver em abundância. 

Termos Derivados 

947a (kabbir) muitos, poderoso. 

947b (kibrâ) distância. 
947c "IIID (kebãr) I,já. Ocorre nove vezes, somente em Eclesiastes. 

947d (kebãr) II, Quebar. 

Esta raiz e seus derivados ocorrem 24 vezes, sendo apenas duas vezes na forma 
verbal. Esses dois usos verbais aparecem no hifil em Jó (35.16; 36.31). Parece provável 
que ambos sejam formas denominativas. O significado da raiz é "ser muito". Talvez deva-
se distingui-lo de rãb (q.v.) em função de sua ênfase no volume ("impetuosas águas", Is 
17.12; 28.2) em vez de na quantidade, mas não se deve forçar demais essa distinção. Os 
sentidos são semelhantes em acadiano, aramaico e árabe; cf\ a expressão árabe Allah 
akbar, "Alá é grande". 

Usa-se a palavra com sentido tanto positivo quanto negativo. Do ponto de vista 
negativo, seus usos ressaltam a futilidade da grandeza sem Deus. Aqueles que 
consolavam Jó achavam vã a abundância de palavras ditas por ele (8.2; 35.16). 
Semelhantemente, os homens poderosos que se levantarem contra Deus serão 
quebrantados (Jó 34.24) até que enxerguem sua própria pequenez (Is 16.14). 

Somente Deus é a fonte da verdadeira força (Jó 36.5). Em suas mãos há abundância 
de poder (Is 17.12), justiça (Jó 34; 17) e provisões (Jó 36.31). 

kabbir. Muito, muitos, poderosos, fortes, a maioria de. Nove ocorrências, seis das 
quais em Jó. Palavra comumente usada como adjetivo, salientando a grandeza do 
substantivo modificado. 

kibrâ. Pequeno caminho. Este sentido deriva da construção kibrat-'erets, literalmente 
"muito de terra", que é a maneira como esta palavra é encontrada nas três vezes que 
ocorre. A tradução "grande caminho", que seria de se esperar com base na etimologia, 
parece ser contradita tanto pelos contextos quanto pela LXX. 

kebãr. Quebar. Um canal do rio Eufrates que dele parte na altura de Babilônia e volta 
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a juntar-se a ele perto de Warka (96 quilômetros ao sul). O grupo de judeus cativos do 
qual Ezequiel fazia parte foi levado a fixar residência ao longo do Quebar (Ez 1.1; 3.15). 
Fui ali que Ezequiel teve a visão que determinou a forma do restante do seu ministério 
(1.1, 3; cf 3.23; 43.3, etc.). 

J.N.O. 

948 ""DD (kbr). II. Aceita como raiz de: 
948a "TI13 (kãbir ) tecido como rede, quer um acolchoado de retalhos, quer 

um mosquiteiro estendido sobre o rosto de alguém que dorme (1 Sm 19.13, 
16). 

948b r n i p (kebãrâ) peneira (um instrumento com aparência de rede), somente 
em Amos 9.9. 

948c "GpQ (makbêr) coberta trançada. Somente em 2 Rs 8.15. 
948d (mikbãr ) grade, grelha. 

A raiz deste substantivo não ocorre na forma verbal, mas esta evidentemente 
significava algo como "trançar, entrelaçar", mikbãr aparece seis vezes, todas em Êxodo 
e sempre designando uma grelha que se estendia ao redor do altar dos holocaustos em seu 
ponto central. Desconhece-se a sua função. Em suas quatro extremidades havia argolas 
por onde passavam varas para o fim do transporte do altar portátil do tabernáculo. 

J.N.O. 

949 ÈnS (kebeé), 32D (keéeb) cordeiro9 ovelha. 

Esta raiz e seus derivados ocorrem 128 vezes no AT, sendo que apenas 17 não 
aparecem no contexto de sacrifício. A forma kebes ocorre 106 vezes, com apenas seis em 
contexto não-sacrificial. Como seria de esperar, do total de ocorrências, 105 estão no 
Pentateuco, mas Números possui uma alta proporção: 63, com 26 no capítulo 7, 14 no 
capítulo 28, e 23 no capítulo 29. 

Essa raiz é confirmada em acadiano, em que também significa "cordeiro", e em árabe 
0kabshun), em que significa "carneiro novo". É interessante assinalar que kbs não é 
confirmado em ugarítico e que o termo ugarítico usual para designar o cordeiro sacrificial, 
'imr, se é que essa palavra chega a aparecer em hebraico, só o faz em uns poucos nomes 
de sacerdotes. Isso talvez reflita um repúdio consciente, por parte dos hebreus, de certos 
termos técnico-religiosos dos cananeus. 

950 riípljp (kibéâ), (kisbâ) cordeira, ovelha. Forma feminina de kebes. Na 
oferta pelo pecado, exigia-se o sacrifício dc uma cordeira ou ovelha (Lv 4.32; 5.6; 
14.10; Nm 6.14). 

Parece que keseb é forma metatética de kebeé (cf. GKC 19n). No entanto, tem-se a 
impressão de que era usada de forma ligeiramente diferente, já que normalmente ocorre 
em circunstâncias em que se faz distinção entre os dois tipos de animais do rebanho: 
ovelhas e bodes. Em apenas dois casos (de um total de 13) isso não acontece. 

Embora, em sua maior parte, as instruções iniciais acerca do sacrifício (Lv 1—8) não 
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especifiquem que cordeiros devem ser oferecidos em vez de ovelhas crescidas, está claro, 
com base em passagens precedentes e seguintes, que cordeiros (ovelhas de menos de um 
ano) eram elementos importantes no sistema sacrificial. 

Em quatro circunstâncias exigiam-se cordeiros: 11a comemoração da Páscoa (Êx 12.5: 
Lv 23.12); na oferta pelo pecado (Lv 4.32, etc.); em certas cerimônias de purificação (do 
parto, 12.6; da lepra, 14.10; de nazireus, Nm 6.12); e nos sacrifícios matutinos e 
vespertinos. O número de cordeiros oferecidos no sacrifício diário era aumentado por 
ocasião da lua nova (Nm 28.11) e durante as grandes festas (Nm 28; 29). Pelo fato de a 
oferta diária ser um holocausto, os cordeiros passaram talvez a ser incluídos, juntamente 
com carneiros e touros, nos holocaustos de ocasiões especiais. Qualquer que seja o motivo, 
essa era a prática numa data tão remota quanto a dedicação do tabernáculo em Números 
7 e continuou vigendo numa data tão recente quanto a volta de Esdras (Ed 8.35). 

Como acontecia com todos os animais de sacrifício, os elementos de perfeição, grande 
valor e substituição eram elementos fundamentais no sacrifício de cada cordeiro. 

Foi, sem dúvida alguma, o fato de que cordeiros estavam associados com a Páscoa, 
com a oferta pelo pecado e com o sacrifício diário que levou João batista a anunciar que 
Jesus Cristo era "o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo" (Jo 1.29, 36; cf. 
também Ap 5.9). Além disso, Isaías também já havia empregado essa figura para referir-
se ao Servo Sofredor, que passivamente, tal como um cordeiro (éeh) levado para o 
matadouro, aceitaria o juízo de Deus por causa do pecado do povo (Is 53.7). 

J.N.O. 

951 (kãbash) subjugar, escravizar, manter sob controle, forçar. 

Termo Derivado 

951a CQ5 (kebesh) escabelo. Refere-se ao descanso para os pés do trono de 
Salomão (2 Cr 9.18; cf. hãdôm). 

Este verbo e seu derivado ocorre 15 vezes no AT. Parece ser cognato do acadiano 
kabãsu, "pisotear", e do árabe kabasa, "amassar, deixar marca, pressionar" (cf. também 
o árabe kabasha "prender com as mãos"). No AT significar "levar a servir, se necessário 
pela força". 

A despeito de interpretações recentes de Gênesis 1.28, que procuraram fazer com que 
"sujeitar" signifique uma responsabilidade de erigir, edificar, fica óbvio, a partir de um 
estudo global do uso da palavra, que esse não é o caso. kãbash pressupõe que a parte a 
ser subjugada é hostil ao subjugador, havendo necessidade de algum tipo de coerção para 
que haja subjugação. Desse modo a palavra tem a conotação de "estuprar" em Ester 7.8 
e de "conquistar" os cananeus em Números 32.22, 29; Josué 18.1; 1 Crônicas 22.18. Em 
2 Crônicas 28.10; Neemias 5.5; Jeremias 34.11, 16 a palavra indica serviços forçados. 

Por essa razão, em Gênesis 1.28 "sujeitar" implica que a criação não obedecerá 
prazerosa ou facilmente às ordens do homem e que o homem deve agora levar a criação 
à sujeição mediante a força. Ela não deve dominar o homem. Existe, porém, uma 
perversão na humanidade que nos leva a desempenhar tal tarefa com um prazer 
impetuoso e destrutivo. Por mais que tentemos, não conseguimos sujeitar esta nossa 
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característica. Mas ela pode ser subjugada, e essa é a promessa de Miquéias 7.18, 19: "O 
SENHOR ... pisará aos pés as nossas iniqüidades." 

J.N.O. 

952 jS-3 (kibshãn) forno (para calcinação ou olaria) (e.g., Gn 19.28; Êx 19.18). 
Derivação incerta. 

13 Ckad). Veja o n? 953a. 

953 T D (kdd). Aceita como raiz de: 
953a (kad) cântaro (e.g., 1 Rs 17.12; Ec 12.6). 

953b T iTD (ktdôd) faísca (Jó 41.19 [11]). 

953c (kadkõd) uma pedra preciosa, talvez rubi (Ez 27.16; Is 54.12). 

HTO (kaddür). Veja o n? 954b. 

{kadkõd). Veja o n? 953c. 

954 TTD {kdr). Aceita como raiz de: 
954a 1TTD {kidôr) início do combate, batalha (Jó 15.24). 

954b -TPD Ckaddür) bola (Is 22.18). 

955 PD {kõh) Assim, aqui. Advérbio demonstrativo de modo, lugar ou tempo. 

956 HDD {kãka) Assim, talvez uma forma mais enfática do que kõh. Provavelmente 
derivada de 955. 

957 nr13 {kãha) 1, ser (estar) sombrio, escurecido, reprimido, desmaiar, falhar. 

Termos Derivados 

957a tnn? {kêheh) escuro. 
957b tnn3 (AéAd) cwra. 

A raiz e seus derivados ocorrem 17 vezes com a idéia geral de ser ou estar fraco, 
impotente ou descolorido. E proeminente a idéia de os olhos tornarem-se fracos na velhice. 
Em acadiano o cognato significa "ser (estar) fraco", e em árabe, "ficar desalentado". 

kèheh. Escuro, baço, esfumaçado, pesado. Um adjetivo que ocorre principalmente em 
Levítico 13 ("e se a lepra se tornou baça", seis vezes). Evidências de cognatos parecem 
sugerir "descorado" como uma tradução melhor. 
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kêhâ. Cura. De acordo com Naum 3.19, a destruição de Nínive é sem cura, ou seja. 
irreversível. 

J.N.O. 

958 *nn-S (kãhâ) //, repreender. Ocorre somente no piei, em 1 Samuel 3.13, "ele os 
não repreendeu". 

959 ]íl3 (kãhan) ministrar na função sacerdotal, agir como sacerdote. Verbo 
denominativo. 

Substantivo de Origem 

959a (kõhen) autoridade principal ou oficial-mory sacerdote. 
959b !7JrO (kehunnâ) sacerdócio. 

T *S : 

O verbo kãhan ocorre 23 vezes e somente no piei. É traduzido por "ministrar na 
função sacerdotal", "ser sacerdote" ou "servir como sacerdote". 

kõhen. Oficial-mor, sacerdote. A raiz verbal subjacente ao substantivo kõhên não 
aparece no AT e é de etimologia desconhecida (KB, p. 424). À luz de seu uso primitivo, a 
idéia de khn pode ser a de "servir como ministro" (cf S. R. Driver, Notes on the Hebrew 
text of the books of Samuel, p. 284-5). Quatro sumários da época do reino unido 
mencionam sumo sacerdotes (que eram levitas) e, simultaneamente, outros que ocupam 
um ofício também designado como de kõhên (1 Rs 4.5; 2 Sm 8.18; 20.26; 1 Cr 18.16, 17). 
Zabude, filho de Natã, foi "oficial-mor" no reinado de Salomão (1 Rs 4.5, IBB). No 
interstício entre a primeira e a segunda lista de autoridades do reinado de Davi, este 
segundo tipo de kõhên deixa de ser ocupado pelos filhos de Davi (2 Sm 8.18) e passa a 
sê-lo por Ira, o jairita (20.26). Isto tem um duplo significado, pois aqueles eram 
necessariamente não-levitas, e sua substituição por Ira sugere que o desempenho da 
função foi negativamente afetado pelos fracassos dos filhos do rei. Parece, portanto, que 
kõhên tem a conotação de "conselheiro confidencial" (KD, Samuel, p. 369); cf a descrição 
ainda feita de Zabude como "amigo do rei" e dos filhos de Davi como, literalmente, "os 
primeiros na mão do rei" na passagem paralela (1 Cr 18.17; note-se que aqui a crítica 
liberal rejeita Crônicas sob a alegação de ser uma tentativa ocorrida mais tarde de 
mascarar um sacerdócio originalmente não-levítico, ICC, Samuel, p. 310). 

Pode-se considerar uma outra possibilidade em vista do uso grandemente majoritário 
e do fato de que em ugarítico khn também significa "sacerdote". Todos esses quatro 
versículos podem ser interpretados diferentemente. 

Não somente 1 Crônicas 18.17 omite a designação kõhên para os filhos de Davi, mas 
a LXX na passagem paralela de 2 Samuel 8.18. O texto hebraico de 2 Samuel 8.18 pode 
estar errado. Tal como se encontra, o texto traz, sem sentido, "E Benaia, filho de Joiada, 
e os queretitas e os peletitas e os filhos de Davi eram sacerdotes". 

Ira, o jairita (2 Sm 20.26), que não é mencionado em nenhuma outra parte, pode ter 
sido de fato um sacerdote que tenha servido Davi de uma forma especial e pessoal, tal 
qual Abiatar havia feito (cf. 1 Sm 30.7). 
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Finalmente, Zabude (1 Rs 4.5) também não é mencionado em outra passagem. Ele 
pode ter sido um sacerdote que serviu pessoalmente a Salomão. Ou aqui a palavra 
"sacerdote" poderia até mesmo referir-se a Natã, o pai de Zabude. Na verdade, a maioria 
dos MSS da LXX omite a palavra "sacerdote" e eles podem estar corretos. É no mínimo 
interessante notar que somente esses quatro versículos sugerem que kõhên talvez refira-
se a um tipo diferente de ofício. 

Nas demais passagens do AT, kõhên reflete o sentido mais restrito de "ministro das 
coisas sagradas, especialmente dos sacrifícios"; cf. a atuação de Melquisedeque e de Jetro, 
os primeiros sacerdotes citados nas Escrituras (Gn 14.18; Êx 18.12; em contraste com isso, 
a crítica negativa geralmente associa a origem do sacerdócio com a entrega de oráculos, 
TDNT, v. 3, p. 260). No início, na hora de sacrificar, os homens eram seus próprios 
sacerdotes (Gn 4.3; Jó 1.5), mas já à época de Noé o trabalho sacerdotal havia-se tornado 
responsabilidade do chefe da família patriarcal (Gn 8.20; cf. Gn 12.8; Jó 1.5; Êx 19.22, 24 
nos períodos subseqüentes). 

Num certo sentido, todo o Israel era sacerdote do Senhor (Êx 19.6; cf. Os 4.6 quanto 
ao rejeitarem o kihên, "ser sacerdote" de Deus). Mas no Sinai ele limitou o sacerdócio 
legítimo à família do irmão de Moisés, Arão, da tribo de Levi (Êx 28.1; 40.12-15; Nm 
16.17; 17.8. Cf. as idéias evolucionistas que alegam que os levitas teriam sido adoradores 
de serpentes e os araonitas, adoradores de bezerro (T. J. MEEK, Hebrew origins, p. 119-
47). Na verdade, um sacerdócio válido só pode existir quando estabelecido pelo Senhor 
(Nm 18.7, kehunnâ), pois de acordo com as Escrituras somente Deus ou seu representante 
oficial pode operar a expiação mediante a qual se processa a satisfação exigida pelo 
pecado (SI 65.3 [4]; Êx 29.36; A. B. DAVIDSON, The theology of the OT, p. 321). Arão 
carregava os nomes das 12 tribos escritos em suas vestes litúrgicas (Êx 28.12, 21, 29) de 
modo a apresentá-las diante de Deus quando aparecesse para ministrar a propiciação e 
reconciliação divinas (v. 38). Ele continuou ocupando sua função apesar do seu fracasso 
no incidente do bezerro de ouro (32.4, 21). 

Pouco depois do término do tabernáculo (Êx 35—38; 40), que incluía os elaborados 
apetrechos e roupas sacerdotais (Êx 39; cf. Is 61.10, como um noivo que "se adorna", 
kihên, isto é, "se adorna como um sacerdote") e a revelação das leis divinas acerca do 
sacrifício (Lv 1—7), Arão foi consagrado como sumo sacerdote de Israel, e seus quatro 
filhos, como sacerdotes (Lv 8—9). A função básica deles era oficiar no novo santuário (Dt 
18.5) e orar pelo povo (J1 2.17). Eles também deviam estabelecer um exemplo pessoal de 
santidade (Dt 33.9), "consultar Deus" em oráculos (veja 'ürim) e ensinar a lei (Lv 10.11; 
Mq 3.11; Ml 2.7; até mesmo em viagem, 2 Cr 17.9). As duas últimas responsabilidades 
tornavam apropriado para os sacerdotes também servirem como juizes (Dt 17.9). Logo 
depois de sua nomeação, os dois filhos mais velhos de Arão foram mortos por Deus por 
violarem suas funções (Lv 10.2). Mas ser descendente de Eleazar e Itamar, os dois filhos 
de Arão que sobreviveram, continuou sendo o meio pelo qual Israel identificou, daí por 
diante, os sacerdotes divinamente autorizados (Ed 2.62; 1 Cr 24). 

Os sacerdotes do AT eram tipos de Cristo (Hb 8.1), que operou a derradeira 
propiciação pelos pecados do povo (2.17). Há profecias que sugerem um reaparecimento 
futuro dos levitas (Jr 33.18; Zc 12.13; Ez 41.46 s.), mas a igreja do NT apresenta um 
sacerdócio universal dos crentes (1 Pe 2.5; Ap 5.10; Jr 31.34). 

Bibliografia. AI, pp. 345-405. — PAYNE, J. B. Theology of the Older Testament. 
Zondervan, 1971. pp. 372-80. — RLCHARDSON. TWB. pp. 210-1. TDNT. v. 3, pp. 260-3. 

J.B.P. 
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960 U3Í3 (bobai capacete. 

Embora T. H. Gaster (JAOS 57:73 ss., no que é seguido por KB2) tenha sugerido que 
este é um empréstimo lingüístico do hitita (kupahi), mais recentemente J. L. Palache 
(Semantic notes on the Hebrew lexicon. p. 17, 40) afirmou que essa palavra faz parte de 
uma família biconsonantal, kb, qb, gò, que denota uma convexidade para cima ou para 
baixo. Se tal afirmação estiver correta, isso ajudará a explicar a grafia alternativa dessa 
palavra: qôba' (q.v.), que aparece em 1 Samuel 17.38 (observe-se kôba'em 17.5) e Ezequiel 
23.24 (kôba' em 27.10 e 8.35; cf. também o ugarítico gb't, "taças, cálices"). 

kôbac aparece seis vezes no AT (qôba\ duas vezes); dessas, duas são na literatura 
histórica, as demais nos profetas. Em 2 Crônicas 26.14 declara-se que Uzias ajuntou uma 
quantidade considerável de armamentos, inclusive capacetes, enquanto 1 Samuel 17.5, 
ao descrever a armadura de Golias, menciona seu capacete de bronze. 

Nos profetas, mencionam-se escudos e capacetes para referir-se aos grandes exércitos 
(freqüentemente de mercenários, Ez 27.10) que irromperam pelo Oriente Médio na Idade 
do Ferro. Os profetas previram esses exércitos novamente em ação no fim dos tempos (Ez 
38.5). Enfrentando o poderio dos exércitos de toda a terra e devorado pelo pecado interno, 
pareceria que o povo de Deus não tinha mais esperança. No entanto, o próprio Deus 
entrou em combate contra a opressão e o pecado e surge vitorioso (Is 59.17). 

J.N.O. 

961 (kãwa) queimar, ressecar, ferretear. Ocorre somente no nifal (Is 43.2; Pv 
6.28). 

Termos Derivados 

961a (ki) queimadura, ferrete. Ocorre somente em Isaías 3.24. 
961b ÍT12) (kewíyâ) queimadura, marca de queimadura (Êx 21.25). 
961c niDQ (mikwâ) lugar queimado, cicatriz de queimadura (Lv 13.24, 25, 

28) .T ' 

rrâ (kôah). Veja o n? 973a. 

rro (kewiyâ). Veja o n? 961b. 

2DÍ3 (kôkãb). Veja o n? 942a. 

962 D (kül) conter, segurar, tolerar, suportar, alimentar, prover. 

O sentido básico desta raiz é o de "conter algo como num utensílio". Ocorre 38 vezes. 
O qal ocorre apenas uma vez, estando as demais vezes ou no hifil ou no intensivo. Em seis 
casos não é possível fazer distinção entre os significados do pilpel e os do hifil. Entretanto, 
as outras 19 ocorrências mostram o sentido específico de "encher de comida". 
Evidentemente isso reflete a função causativa do grau pilpel: "fazer conter, fornecer". 

Exemplos do significado básico encontram-se em passagens como 1 Reis 7.26, 38; 
8.64; 2 Crônicas 4.5; 7.7, onde se descreve o tamanho do mar de fundição e das pias de 
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bronze do templo de Salomão em termos do número de batos de água que eles continham. 
Jeremias usa, então, a palavra num sentido figurado quando expressa a impos-

sibilidade de conter dentro de si a fúria divina, que é como um fogo ardente (Jr 6.11; 
20.9). Numa abordagem parecida, Salomão, em sua oração na dedicação do templo, faz 
a observação de que é tolice pensar que aquela casa contivesse a Deus, visto que os céus 
dos céus não conseguem contê-lo (1 Rs 8.27; 2 Cr 2.6 [5]; 6.18). 

Como decorrência lógica dos sentidos acima existem aqueles que expressam a 
possibilidade ou a impossibilidade de suportar (ou conter) algo (Pv 18.14; J1 2.11; Am 
7.10; Ml 3.2). Duas dessas passagens (em J1 e Ml) expressam a impossibilidade de alguém 
suportar a ira de Deus quando ele vier e fazem lembrar trechos de Apocalipse (6.15, 16, 
etc.). 

J.N.O. 

963 Cl D {kwm). Aceita como raiz de: 
963a tnCPS (kimâ) Sete-estrelo, Plêiades. 

Grupo de sete estrelas na constelação de Touro. A palavra aparece em Amós 5.8 e 
Jó 9.9 e 38.31. Em cada uma dessas passagens usa-se a palavra em relação ao poder 
criador de Deus. Em vista da capacidade divina de pôr as estrelas em seus devidos 
lugares, tanto a vida sem Deus (Amós) quanto o questionamento da sabedoria divina (Jó) 
não são apropriados. (Veja também mazzal{r)oty 'ãyish e kesil, que são usados nos mesmos 
contextos para referirem-se a estrelas ou constelações.) 

J.N.O. 

TDÍ3 Ckümãz). Veja o n? 990a. 

964 (kün ) estabelecer, preparar, aprontar, fixar, ser (estar) certo, direito. 

Termos Derivados 

964a t ]5 (kên) I, correto, verdadeiro. 

964b f p {kên) II, assim, desse modo. 
964c {mãkôn) lugar. 
964d tÍl]ÍDü {mekônâ) suporte. 
964e tnrDP) {fkünâ) arranjo. 
964f {kawwãn) bolo. 

Junto com seus derivados esta raiz ocorre mais de 288 vezes. 217 dessas ocorrências 
são verbais, aparecendo em todos os graus, menos no qal. As ocorrências no nifal e no hifil 
são a maioria. O sentido da raiz é o de criar algo, havendo conseqüentemente a certeza 
de que esse algo de fato existe. Esta nuança de certeza da existência não é tão saliente 
nas línguas cognatas, que parecem enfatizar apenas a existência ou a criação de algo. 
Com esse significado a raiz aparece em ugarítico, acadiano e árabe. 

Podemos identificar cinco conotações relativamente distintas nos usos desta raiz, 
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todas com alguma significação teológica. Essas conotações vão desde a idéia de 
preparativos e instalação até a de fixidez e retidão. 

1) Conforme assinalado acima e da maneira como é usada em hebraico, a palavra 
raramente tem o mero significado de "trazer à existência". De fato, tal uso é tão raro que 
BDB e KB sugerem que o sentido da raiz é o de "estar firme" (KB também acrescenta o de 
"estar direito"). Entretanto, encontramos indícios da etimologia original naquelas 
ocorrências em que se diz que algo simplesmente foi formado ou feito (Jz 12.6; Jó 31.15; 
SI 119.73; Ez 16.7). Em nenhuma dessas passagens se tem em vista a idéia de fixidez ou 
firmeza, mas tão-somente a de algo ser formado basicamente. Em especial no segundo e 
terceiro desses textos, é significativo o papel de Deus na formação do corpo humano. 

Provavelmente essa mesma idéia básica está presente em passagens onde a palavra 
pode ser traduzida como "dar" (cf 2 Cr 1.4; Jó 38.41; SI 65.9 [10]; 78.20; Pv 6.8). O que 
está especialmente em questão aqui é a capacidade de Deus prover seu povo e criação com 
comida. Em numerosos textos é difícil saber se a tradução deve ser "dar, proporcionar, 
conceder", ou então "preparar". Parece provável que as várias referências em Crônicas a 
Davi "preparar" materiais para o templo podem muito bem ser entendidas simplesmente 
como o ato de ele "fornecer" tais materiais. 

2) Todavia, de qualquer maneira fica claro que um grupo significativo de ocorrências 
deve ser traduzido como "preparar". Tendo em vista algo no futuro, certas coisas são 
arrumadas. Preparação de comida (Gn 43.16; Js 1.11; Ne 8.10) e preparativos militares 
(Js 8.4; Ez 7.14; 38.7; Am 4.12) são duas circunstâncias em que se usa a palavra com essa 
conotação. No último caso, muitas das referências indicam que é Deus que pelejará contra 
os ímpios, e estes devem se preparar da melhor maneira que puderem (cf Jó 15.23; Jr 
46.14; 51.12, etc.). Por outro lado, Deus também fez preparativos. Isto incluía tanto suas 
funções criadoras (SI 147.8; Jó 28.27; Pv 8.27) quanto judiciais (SI 7.11, 13 [12, 14]; 9.7 
[8]; Pv 19.29; Sf 1.7). 

Não é bem claro o sentido de um grupo de referências que fala de pessoas 
"encaminhando" (IBB) seus corações para buscar o Senhor (cf. 1 Cr 29.18; 2 Cr 12.14, etc.). 
Parece provável que é mais apropriada a tradução da TB, "estabelecer" (isto é, "firmar"), 
em harmonia com várias passagens de Salmos (cf. 57.7 [8]; ARA, "firme está o meu 
coração, ó Deus"). 

3) Como ocorre com a conotação anterior, existe uma certa ambigüidade na fronteira 
entre "preparar" e "estabelecer". Isso é especialmente válido no que diz respeito aos atos 
criadores de Deus. Enquanto Provérbios 8.27 diz que Deus "preparou" os céus, Provérbios 
3.19 afirma que ele "estabeleceu" os céus. Aqui surgem as nuanças especiais de certeza. 
Elas estão implícitas no próprio caráter da divindade da Bíblia, um Deus que não muda 
(SI 119.90). Por ter Deus trazido os céus e a terra à existência, estes estão firmes para 
sempre (Jr 33.2). Por esse motivo o uso de "estabelecer" é especialmente apropriado. As 
referências em que essa tradução é apropriada podem ser divididas em três grupos. Todas 
as três possuem nuanças de realeza. Deus, na condição de rei divino, estabeleceu os céus 
como seu trono (SI 103.19) e a terra como seu domínio (1 Cr 16.30; SI 93.1; Is 45.18). Na 
condição de rei divino, o seu trabalho é realizado mediante a sabedoria e o entendimento 
(Pv 3.19; Jr 10.12; 51.15). Isto por si mesmo conduz à fixidez daquilo que ele fez. 

4) É o rei divino que, então, assegura ou recusa assegurar o reinado humano. Cerca 
de 25 vezes emprega-se a palavra para indicar o estabelecimento de uma dinastia. Fica 
claro que, em si mesma e por si mesma, nenhuma linhagem humana consegue se 
estabelecer. Somente mediante relacionamento com Aquele em quem o reinado subsiste 

708 



965 013 (kôs) 

isso é possível (SI 89.37 [38], etc.). O ápice desse pensamento encontra-se em Isaías 9.6 
[7], onde o reino do Messias é estabelecido por Deus. 

Num nível um pouco mais humano, o livro de Provérbios mostra que o firmar-se no 
trono ou em qualquer outro lugar é impossível, a menos que haja aceitação dos padrões 
divinos de justiça (16.12, etc.). 

Todavia, o grande teste para o reinado divino é o problema do pecado. Trata-se desse 
problema mediante o estabelecimento de um povo (Dt 32.6). É significativo o linguajar 
desse versículo, que sugere algo sendo criado de um modo particular. A redenção é uma 
parte da obra total da criação. Ademais, Deus vence o pecado ao estabelecer seu santuário 
no meio de seu povo (Êx 15.17; Is 2.2). 

5) A idéia de bem-estar, que é resultado de estar debaixo da mão de Deus, é melhor 
expressa nesta conotação final. Se nossos corações estão firmes em Deus (SI 112.7, etc.), 
então podemos estar certos de que ele estabelecerá (também guiará, ordenará) nossos 
caminhos (SI 37.23; 90.17; Pv 16.9). Sem esse tipo de confiança, os caminhos dos homens 
são temporários e vacilantes. Mas com ela vem uma certeza, uma retidão (Jr 23.10, etc.), 
que concede ao finito algo da glória do infinito. 

kên. I. Correto, verdadeiro. Um adjetivo que ocorre pelo menos 12 vezes ou talvez 
mais, visto que, muitas vezes, seu uso é difícil de distinguir do vocábulo abaixo. Usado em 
hebraico moderno com o sentido de "sim". 

kèn. II. Assim, desse modo. Um advérbio largamente usado e que expressa a 
concretização de algo anteriormente dito. Aparece com freqüência formando par com 
preposições, tais como 'ahãrê, 'ad, 'al e le. 

mãkon. Lugar. Ocorre 17 vezes, todas elas (com a exceção de SI 104.5) referindo-se à 
habitação de Deus, seja nos céus, seja no templo. 

mekônâ. Suporte. Ocorre quase que somente em 1 Reis 7, e sempre com referência aos 
suportes ou pedestais trabalhados que sustentavam as dez pias de bronze no templo de 
Salomão. 

tekünâ. Arranjo, tesouros, tribunal. Ocorre três vezes, cada uma delas traduzida 
diferentemente: o "arranjo" do templo (Ez 43.11); os "tesouros" dos belíssimos ornamentos 
de Nínive (Na 2.9 [10]); o "tribunal" de Deus (Jó 23.3). 

kawwãn. Bolos. Ocorre duas vezes, ambas referindo-se a um elemento usado na 
adoração da rainha dos céus (Jr 7.18; 44.19). 

Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 812-6. 
J.N.O 

965 DÍ3 (kôs) I, cálice. 

Dentre as quatro palavras por vezes traduzidas por "cálice" (as demais são gãbta 
'aggãn, sãp), kôs é a mais comum, ocorrendo 33 vezes, gãbia' é a que vem em seguida 
em número de ocorrências: 13 vezes. Parece que kôs denota uma taça de beber, ao passo 
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que gãbia' pode (Jr 35.5) ou não (Êx 25.31) estar associada com o beber, 'aggãn é mais 
uma bacia, um utensílio maior (cf. ARA, Êx 24.6); o sãp também é maior, como um bacia, 
mas era usado para beber (Zc 12.2). Tanto o ugarítico quanto o árabe possuem 
substantivos cognatos derivados desta raiz que designam cálices de beber. 

Das 33 ocorrências, cerca de dez falam de cálices literais. Dessas, cinco ocorrem em 
Gênesis 40, onde José interpreta o sonho do copeiro de Faraó. Vale assinalar que o cálice 
de José, sobre o qual se lê em Gênesis 44, é um gãbia'. 

Dentre os usos figurados, 16 apresentam a palavra "cálice" com um sentido negativo. 
Essas ocorrências basicamente relacionam o juízo de Deus contra as nações pecadoras (Jr 
25.15). Elas agora sorvem até a última gota (Is 51.17, 22) a loucura que escolheram. O 
resultado é como o de embriaguez: atordoamento (Is 51.22) e vergonha (Hc 2.16). E o 
cálice do furor do Senhor (Jr 25.15). Foi esse cálice que esteve diante dos olhos de Cristo 
no Getsêmani (Mt 26.39). 

Por causa do perdão divino mediante Cristo, o cálice que nos é oferecido pode ser um 
cálice cheio de bênçãos e não de maldição (SI 16.5; SI 23.5). Os seres humanos devem 
escolher o cálice que irão beber: fúria ou salvação (SI 116.13). 

J.N.O. 

966 013 (kôs) 11, uma espécie de coruja (Lv 11.17; Dt 14.16; SI 102.7). 

967 "TO (kwr). I. Aceita como raiz de: 
967a "D (kãr) sela de cesto, somente em Gênesis 31.34, bekar-haggãmãl, "no 

cesto do camelo", uma espécie de palanquim preso à sela. 
967b t l G (kür) fornalha. 
967c (klr) fogão. 
967d t lVD (kiyôr) bacia, frigideira. 

kür. Fornalha. Uma fornalha de fundição para purificação de metal. No AT é empregada 
apenas figuradamente, aparecendo nove vezes. Três vezes designa o Egito, de onde Israel 
foi libertado (Dt 4.20; 1 Rs 8.51; Jr 11.4). Parece que nessas referências não há nenhuma 
ênfase na idéia de purificação ou refino, mas simplesmente no calor, que simboliza o 
sofrimento. De outro lado, a fornalha do exílio é claramente descrita como uma fornalha 
de purificação (Ez 22.18, 20, 22), da qual Israel tornará a emergir como escolhido de Deus 
(Is 48.10). 

kir. Fogão (ARA, "fogareiro de barro"). Segundo parece, uma plataforma sobre a qual 
ficavam as panelas que estavam cozinhando no fogo. Ocorre em Levítico 11.35, onde se 
diz que tal objeto fica imundo se um animal imundo cair morto sobre ele. 

kiyôr. Bacia, frigideira, forno, palanque. Aparentemente algo em forma de frigideira, 
tendo lados baixos (assim em 2 Cr 6.13, onde se diz que Salomão se colocou num palanque 
de bronze; ARA, "tribuna"). À exceção da última referência, todas as demais dizem respeito 
a bacia ou frigideira. O vocábulo aparece 23 vezes, das quais 20 têm que ver com a bacia 
do tabernáculo ou com aquelas do templo. Conquanto no tabernáculo a bacia era para os 
sacerdotes lavarem as mãos e os pés (Êx 30.18), as dez bacias (ou pias) do templo eram 
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a lavagem dos sacrifícios (2 Cr 4.6). O mar de fundição (2 Cr 4.2, 6) cumpria a 
função da antiga bacia do tabernáculo. [E provável que o mar de fundição também 
servisse de reservatório, de onde enchiam-se as pias com água. As pias (ou bacias) 
ficavam em suportes com rodas, de modo que podiam ser levadas para o mar de fundição, 
para serem enchidas, e então para vários locais, para serem usadas. Sem dúvida alguma 
os sacerdotes não se lavavam no mar de fundição, que era uma estrutura elevada. Eles 
lavavam as mãos e os pés com a água desse mar (cf. Êx 30.18-21). R.L.H.] 

J.N.O. 

968 mD (kür)II, furar, cavar, talhar (sentido incerto). Ocorre somente em Salmos 22.16 
[17] sendo que em alguns MSS a palavra aparece com um alef médio, kã'ãrü. A LXX 
também traz o verbo orussõ, "cavar", lendo então ka'ãri no TM. O verbo em Salmos 22.16 
[17] pode ser um hápax, kã'ar. O significado "cavar, ferir, traspassar" seria apreendido 
do contexto e da LXX. 

Termos Derivados 

968a rnbQ (mekõrâ), rniDG (mekürâ) origem (lugar de escavar?) (e.g., Ez 
29.14; 21.35). 

968b rnDQ (mekêrâ) nome de uma arma (Gn 49.5). 
R.L.H. 

969 EÂD (küsh) Etiópia, Cuxe, etíopes. 

Termo Derivado 

969a f r ó (küshi) etíope. 

küsh refere-se à região imediatamente ao sul e a leste do Egito, inclusive a atual 
Núbia, o Sudão e a Etiópia dos escritores clássicos (não a atual Abissínia). Sua área 
geográfica teria início na primeira catarata do Nilo, onde atualmente fica a represa de 
Assuã. País satélite, e às vezes governante, do Egito. O nome deriva do egípcio ksh. Junto 
com o adjetivo patronímico (veja abaixo), a palavra aparece 57 vezes no AT. 

Conforme indicado na tábua das nações (Gn 10.6-8), Cuxe estava associado com as 
regiões mais meridionais do mundo conhecido, caindo na esfera de influência do Egito. 
Outras indicações dessa idéia de que Cuxe ficava numa região extrema encontram-se na 
declaração acerca da extensão do império persa ("desde a índia até a Etiópia", Et 1.1; 8.9) 
e na promessa de que exilados retornariam dalém da Etiópia (Is 11.11; Sf 3.10; cf. Is 
13.1). Para os israelitas, que orgulhosamente se viam situados no centro do mundo e 
também no centro do favor divino, o Senhor disse que os longínquos etíopes eram 
igualmente seus filhos (Am 9.7). 

A ligação de Cuxe com Sebá (no sul da Arábia, Is 43.3; 45.14, etc.), declarações acerca 
da riqueza do seu comércio (Jó 28.19; Is 45.14) e o fato de que a esposa de Moisés é 
chamada de cusita (ou cuxita) somaram para levar alguns estudiosos a acreditar que 

711 



970 HTZ) (kãzab) 

houve uma Cuxe na Arábia (Nm 12.1; mas cf. Êx 2.21, onde Zípora é claramente uma 
midianita). No entanto, uma rápida olhada num mapa mostrará que o sul da Arábia 
encontra-se separado da Etiópia por uma pequena extensão de mar. Ademais, o fato de 
que a língua etíope é semita é ainda outra indicação da ligação. Várias outras soluções 
possíveis tornam desnecessário identificar Zípora e a mulher cusita. 

Embora tenham sido feitas diversas sugestões quanto à localização de Cuxe em 
Gênesis 2.13, nenhuma revelou-se conclusiva. Pode-se, porém, mencionar a posição de 
Speiser, de que às vezes kush eqüivale ao acadiano kashshu, "cassitas", e refere-se ao país 
montanhoso a leste da Mesopotâmia. Segundo este ponto de vista, o rio Giom, de Gênesis 
2.13, chegava até o vale do Tigre-Eufrates vindo do leste (SPEISER, E. A. The rivers of 
paradise. In: Oriental and biblical studies. Univ. of Penna., 1967. pp. 23-30. Também 
HARRIS, R. L. The mist, the canopy, and the rivers of Eden. JETS 11:177-9). 

Em vários casos, especialmente nos profetas, a Etiópia é usada em construção 
paralelística como sinônimo de Egito (Is 20.3-5; Ez 30.4; Na 3.9). Isso representa a 
dominação da Etiópia (ou, mais precisamente, da Núbia) sobre o Egito, entre 750 e 663 
a.C. Terhakah foi um notável faraó núbio que tentou, sem sucesso, impedir a expansão 
ocidental de Senaqueribe (2 Rs 19.9; Is 37.9). Depois de 663 a.C. o Egito tornou-se 

* 

independente da Núbia (Jr 46.9; Ez 25.4, 5, 9). E um tanto quanto perplexa a menção em 
2 Crônicas 14.9 ss. [8 ss.] ao exército etíope de Zerá, pois até o momento não há qualquer 
evidência extrabíblica que confirme a idéia dessa imensa força etíope (um milhão de 
soldados) operando tão ao norte na época de Asa (c. 900 a.C.). 

küshi. Etíope, etíopes, cuxita. Geralmente um adjetivo pátrio do povo acima, também 
aparece três vezes como nome próprio hebraico: 1) 2 Samuel 18.21-32, um soldado 
designado para ir correndo e levar a Davi a notícia da morte de Absalão. A ARA traduz 
"etíope". Sua aparente ignorância das nuanças da situação pode indicar que ele era um 
estrangeiro e que a ARA está certa. 2) Jeremias 36.14, o bisavô de Jeudi, um príncipe 
judeu. 3) Sofonias 1.1, o pai de Sofonias. Nestes dois últimos casos a ARA traz a grafia 
"Cusi". 

J.N.O. 

rntpiS (kôshãrâ). Veja o n? 1 052a. 

970 3T3 {kãzab) mentir, ser achado mentiroso, ser em vão, fracassar. 

Termos Derivados 

970a tUTD {kãzãb) mentira. 
970b n p ^ Cakzãb) mentira, um substantivo que ocorre duas vezes (Jr 15.18; 

Mq 1.14). 

Esta raiz e seus derivados ocorrem 49 vezes no AT. O sentido básico é o de falar 
aquilo que é inverídico e, portanto, falso diante da realidade. E, com freqüência, 
empregada em associação com shãw\ "vaidade, vazio". Distinguindo-se de palavras 
traduzidas por "enganar", "mentir", etc., kãzab enfatiza o ato em si de mentir. Acham-se 
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971 I O (kzr) 

cognatos em aramaico, árabe e acadiano. 
Fundamental para os conceitos de verdade e falsidade no AT é o entendimento de que 

o Deus de Israel não mente (Nm 23.19; SI 89.35 [36]). Ele é fiel a tudo o que disse e 
espera que seus seguidores façam o mesmo. É por isso que o falso testemunho era um 
delito tão sério (Pv 6.19; 19.5, etc.). A pessoa não apenas estava negando a verdade, mas 
também invocando o Deus da Verdade para ser uma testemunha de seu crime. 

Um delito igualmente sério era a falsa profecia dita em nome de Deus (Ez 13.6-9, 19; 
Mq 2.11, etc.). Tal profecia era vaidade porque estava despojada de qualquer realidade. 

Devido à alienação que o homem experimenta em relação ao Deus da Verdade, 
mentir tornou-se uma endemia para nós (SI 4.2 [3]). Depois de mentirmos para nós 
mesmos acerca da verdadeira natureza de nossa relação com Deus e, dessa maneira, 
tendo perdido a segurança de confiar nele, somos forçados a mentiras maiores acerca da 
vida (Is 57.11). A essência da impiedade é, então, uma negação da fidelidade e da 
dedicação às pessoas ou aos fatos (SI 62.4 [5]). Na realidade, torna-se uma dedicação à 
mentira (Is 28.17). Em contraste com isso, uma pessoa fiel não mentirá (Pv 14.5). 

Entretanto, a confiança em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que não em Deus 
é vã, ou seja, uma mentira (Jó 41.9 [1]; Pv 30.6). Aliás, kãzãb, "mentira", é 
provavelmente empregada em Isaías como forma alternativa e pejorativa para "ídolo" (Is 
28.15, 17, cf. também Am 2.4; SI 40.4 [5]). As mentiras só podem enganar e fazer 
fracassar quem as diz (Pv 23.3). E isso que Deus estava tentando demonstrar para Israel 
através dos profetas. A esperança de Israel de que teria suas necessidades atendidas sem 
dedicação a Deus era uma mentira (Am 2.4), e, quanto mais o povo seguiu por essa 
estrada, mais estéril ela se tornou (Os 12.2). A sua única esperança era aceitar a redenção 
divina e retornar à realidade (Is 28.17; Os 7.13). Israel então descobriria a liberdade (Sf 
3.13) e a frutuosidade (Is 58.11) na vida, tal como deveria sempre acontecer (SI 40.4 [5]; 
25.10-13). 

kãzãb. Mentira, engano, falsidade. Um substantivo que ocorre 31 vezes, todas (com 
apenas duas exceções, Jz 16.10, 13) em Salmos, em Provérbios e nos profetas. 

Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 817-22. 
J.N.O. 

971 I O (kzr). Aceita como raiz de: 
971a ('akzãr) cruel, violento. 
971b ('akzãri) cruel. 
971c iTVPIp^ ('akzertyüt) crueldade. 

'akzãr. Cruel, violento. Ocorre quatro vezes, sempre em textos poéticos. Tem a 
conotação de insensibilidade e falta de compaixão. 

'akzãri. Cruel. Ocorre oito vezes em Provérbios, Isaías e Jeremias. Duas vezes em 
Jeremias (6.23; 50.42) a crueldade é definida como falta de misericórdia, e em Provérbios 
12.10 afirma-se que mesmo as misericórdias dos ímpios são cruéis. Para os ímpios o Dia 
do Senhor será um dia de crueldade (Is 13.9). 
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971.1 rp (kõah) 

'akzeriyüt. Crueldade. Ocorre em Provérbios 27.4, onde se diz que a ira é crueldade. 
J.N.O. 

971.1 l"p (kõah) um pequeno réptil, lagarto (?) Ocorre somente em Levítico 11.30. 

972 (kãhad) chutar, ocultar, cortar fora, derrubar, arrasar. 

Este verbo, que aparece no nifal, piei e hifil, ocorre 32 vezes no AT. Significa reter 
algo, recusando-se a tornar isso conhecido. Uma vez que algo desconhecido não possui 
existência independente, o verbo também denota não-existência ou aniquilação. Não há 
cognatos conhecidos nas outras línguas semíticas. 

Em contraste com as demais palavras hebraicas traduzidas por "esconder" ou 
"ocultar" (hãbã', tãman, sãtar, e 'alam, q.v.), kãhad tem que ver com recusar-se a 
declarar algo. Quando alguém era solicitado a relatar algo, essa pessoa era intimada a 
"não ocultar qualquer coisa" (Gn 47.18; Js 7.19; 1 Sm 3.17; 2 Sm 14.18, etc.). 
Semelhantemente, se alguém possuísse algum conhecimento especial, não deveria guardá-
lo só para si (Jó 15.18). Isso é especialmente válido quanto ao conhecimento do caráter 
fiel de Deus (Jó 6.10; 27.11; SI 40.10 [11]; 78.4). 

Os hebreus estavam convictos de que, em última análise, nada poderia ser escondido 
ou ocultado do conhecimento de Deus: nem a própria natureza (SI 139.15), nem o próprio 
caráter (SI 69.5 [6]; Os 5.3). 

No sentido de abater ou aniquilar, o vocábulo é empregado pelos inimigos de Israel 
(SI 83.4 [5]), pelo Senhor contra aqueles inimigos (Êx 9.15; Êx 23.23; 2 Cr 32.21; Zc 11.8) 
e contra Israel pecador (1 Rs 13.34; Zc 11.9). 

J.N.O. 

973 nro (khh). Aceita como raiz de: 
973a tn*D (kôah) força, poder, habilidade, capacidade, poderio, solidez. 

Esse substantivo tem a idéia de capacidade para agir, entendida em termos tanto 
físicos quanto figurados, e aparece 126 vezes no AT. Está distribuído de modo relativa-
mente uniforme pelos livros da Bíblia, sendo que é em Jó que aparece um maior número 
de vezes (20). Também ocorre 12 vezes em Isaías e Daniel, e 11 vezes em Salmos. A única 
língua cognata em que essa raiz aparece é o árabe, em que possui a idéia verbal de 
"destruir a golpes". 

Num sentido estático, kôah sugere a capacidade de suportar ou resistir, como a de 
uma pedra (Jó 6.12), mas o mais comum é a palavra expressar o vigor procriador, a 
capacidade produtiva. Pode-se expressar tal idéia em termos sexuais (Jó 40.16; Gn 49.3), 
ou o vocábulo pode exprimir o resultado do potencial produtivo da terra (Gn 4.12; Jó 
31.39; etc.), mas em geral existe a conotação de força física, como no caso das referências 
a Sansão (Jz 16.5; etc.). Por extensão, a palavra passa a ter a conotação da habilidade em 
geral de lidar com as situações (Dt 8;17-18; 1 Cr 29.14; Ed 10.13; etc.). 

Quando aplicado a Deus, este termo sugere que ele é de fato onipotente. Seu poder 
é visto na criação (Jr 10.12; 32.17; etc.), nos acontecimentos do êxodo (Êx 9.16; 15.6; etc.), 
em sua capacidade de subjugar seus inimigos (Jó 36.19) e livrar o seu povo (Is 63.1). Em 
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975 ÜÍ13 Gkãhash) 

comparação com seu poder, a força humana nada é (2 Cr 20.6; Jó 37.23; SI 33.16; Am 
2.14; etc.). Tanto em Jó quanto na história de Sansão vê-se a tolice de depender apenas 
da força humana. E mais forte aquele que, à luz dos recursos ilimitados de Deus através 
do seu Espírito, descobriu as limitações finitas de suas próprias capacidades (Jó 36.22; Is 
40.31; Mq 3.8; Zc 4.6). 

Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 823-24. 
J.N.O. 

974 bro Ckãhal) pintar (os olhos). Ocorre somente em Ezequiel 23.40. 

975 (kãhash) falhar, ser achado em mentira, desmentir, enganar, negar, 
ocultar (pensamentos ou emoções), tratar com falsidade, mentir. 

Termos Der ivados 

975a i&ns (kahash) magreza. 
975b Ckehash) mentiroso. 

A palavra kãhash, que, junto com seus derivados, ocorre 29 vezes no AT, possui uma 
gama notavelmente ampla de significados. Isto poderia sugerir duas ou até mesmo três 
raízes homófonas e distintas. No entanto, tanto KB quanto BDB entendem que existe 
apenas uma raiz envolvida. BDB sugere que a idéia unificadora é a de "decepcionar" e, a 
partir daí, "enganar, fracassar, emagrecer". KB não sugere nenhum significado mais 
abrangente. Parece que o uso no hebraico enfatiza o aspecto relacionai da palavra, 
ressaltando a natureza não-confiável de uma pessoa ou coisa num determinado 
relacionamento. A raiz não é confirmada em nenhuma outra língua semítica, a menos que 
esteja certa a sugestão de Albright (BASOR 83:40, n. 7) de que o ugarítico tkh (GORDON, 
UT, "brilhar") é uma forma metatética de khsh. 

Em treze outros lugares a idéia proeminente é a de agir falsamente com alguém em 
detrimento dessa pessoa. Em tais casos o vocábulo encontra-se associado à idéia de traição 
e roubo. Em Levítico 6.2 [5.21], enganar alguém sobre um depósito ou um penhor é um 
delito, como também é o caso de mentir sobre algo que encontrou (6.3 [5.22]). Os profetas 
(especialmente Oséias [4.2; 7.3; 10.13; 12.1]) prevêem que o clima de engano e infidelidade 
em que Israel e Judá viviam resultaria em terríveis conseqüências. 

Pode ser que a idéia de engano esteja por trás daqueles usos que são traduzidos por 
-sujeitar" ou "submeter" (Dt 33.29; 2 Sm 22.45 - SI 18.44 [5]; 66.3; 81.15 [16]). Tanto BDB 
quanto KB sugerem que o que está envolvido aqui é uma obediência fingida ou então 
bajulação. As demais ocorrências podem ser traduzidas por "negar". Aqui a idéia é de 
contradizer os fatos (Gn 18.15; Jó 8.18). Cinco dessas referências têm que ver com negar 
a Deus. Negar a Deus é viver uma mentira. Pode-se negá-lo esquecendo-se daquilo que 
ele tem feito (Js 24.27), não tendo esperança em sua bondade ou esquecendo-se das 
próprias necessidades e vivendo sem depender dele (Pv 30.9). Pode-se negá-lo sem mesmo 
ter a intenção de fazê-lo, ou seja, tendo uma vida falsa e corrupta (Jó 31.28; Is 59.13). E 
Deus é negado quando alguém duvida que a justiça derradeira de Deus o alcançará (Jr 
5 12). 
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976 (ki) 

kahash. Magreza, mentiras, mentiroso. Substantivo que tem cinco vezes o sentido de 
"mentiras" (Si 59.12; üs 7.3; 10.13; 11.12; Na 3.1) e uma vez o de "magreza" (Jó 16.8). 

Em quatro casos, à luz da forma verbal, a idéia de diminuição está envolvida. Em 
Salmos 109.24, o salmista queixa-se de que "de magreza vai mirrando a minha carne". 
Em Jó 16.8, Jó vê sua magreza como sinal do juízo de Deus, e em Habacuque 3.17 o 
escritor diz que confiará em Deus mesmo que não haja colheita de azeitonas (cf. também 
Os 4.2). Não se pode confiar no próprio corpo ou na produção do campo em vez de Deus. 

kehash. Mentiroso. Ocorre uma única vez, em Isaías 30.9, onde Israel, por sua recusa 
em confiar em Deus é chamado de "povo rebelde..., filhos mentirosos [ou falsos]". 

Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 825-7. 
J.N.O. 

976 (ki) como se, por causa de, mas, certamente, exceto, pois, visto que, que, 
então, quando, etc. 

Uma partícula que expressa relacionamento temporal, causai ou objetivo entre 
cláusulas expressas e não-expressas. Talvez esteja relacionada com a preposição 
inseparável ke, "como". A mesma partícula é usada de modo semelhante e encontrada em 
ugarítico (k), fenício, moabita, acadiano (ki) e árabe. Ocorre cerca de 4 250 vezes no AT. 

Em hebraico ki é usado de quatro maneiras: 1) para introduzir uma cláusula ou 
oração objetiva especialmente depois de verbos que denotam "ver", "dizer", etc., sendo 
traduzida pelo pronome relativo "que"; 2) para introduzir uma cláusula ou oração 
temporal, sendo traduzida por "quando" (em alguns casos o sentido é quase condicional, 
tornando assim apropriada a tradução por "se";; 3) para introduzir uma cláusula ou 
oração causai, "porque", "por causa de", ÍCvisto que"; e 4) junto com 'im, para exprimir o 
motivo pelo qual algo talvez não ocorresse, "exceto", "se não". Em todos os quatro usos ki 
introduz um determinado fato ou ação que é resultado de algum outro fato ou ação ou 
então que influenciará algum outro fato ou ação. Alguns acrescentariam um uso 
asseverativo, que enfatizaria o que segue. 

Exemplos são: 1) função objetiva — "para que creiam que te apareceu o SENHOR" (Êx 
4.5); 2) função temporal — "quando comprares um escravo hebreu" (Êx 21.2, BJ; ARA, 
"se..."); 3) função causai — "Do Senhor é a terra ... porque ele a fundou sobre os mares" 
(SI 24.1, 2, IBB); 4) com 'im — "Não te deixarei ir, se não me abençoares" (Gn 32.27). 

J.N.O. 

"D (ki). Veja o n? 961a. 

977 TO (kyd). Aceita como raiz de: 
977a T O (kid) destruição. Derivação e significado incertos. Usado somente em Jó 

21.20. 
977b ] ÍTO (kidôn) dardo, lança curta (e.g., Js 8.18; Jr 50.42). 

TÍTO (kidôd). Veja o n? 953b. 
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980 VÒD (kãlã') 

] ÍT3 (kidôn). Veja o n? 977b. 
-IYT3 (kidôr). Veja o n? 954a. 

978 (klyün) Quium. 

Esta palavra aparece apenas uma vez no AT, em Amós 5.26, juntamente com sikküt 
(q.v.). Parece ser um empréstimo lingüístico do assírio, sendo o nome de um dos deuses 
estelares da Mesopotâmia. Parece que, na literatura mítica da região, tanto skt quanto 
kyn denotam o deus-estrela Saturno. 

Aparentemente sikkut e kiyyun foram revocalizados com as vogais de shiqquts, 
"abominação". Essa era uma das várias maneiras pelas quais os escritores bíblicos 
demonstraram seu desprezo pelo paganismo (substituindo, em nomes próprios, o nome 
Baal por bõshet, "vergonha" [2 Sm 9.6]; chamando Betei, "casa de Deus", de Bete-Aven, 
"casa da iniqüidade", depois de os bezerros de ouro terem sido colocados ali [Os 5.8]; 
falando literalmente do "esterco" em vez de "ídolos" dos pagãos [Ez 20.7, etc., gillulim, q. 
U.) BJ, "ídolos imundos"]). 

Conforme assinalado no verbete skt, estar sujeito aos assírios implicava adorar os 
seus deuses. Aqui Amós diz que tal ação resultará na destruição de Israel. 

J.N.O. 

~IÍ9D (kíyôr). Veja o n? 967d. 
(kilay). Veja o n°. 1 366b. 

nç-3 (kimâ). Veja o n? 963a. 

978.1 (kilappôt) machado. 

979 0*3 (kis) sacola, bolsa (e.g., Dt 25.13; Mq 6.11). 

T 3 (klr). Veja o n? 967c. 
" W 3 (kishôr). Veja o n? 1 052c. 
HDD (kãkâ). Veja o n? 956. 
Í̂D (kõl). Veja o n? 985a. 

980 í t o (kãlã') reter, calar, conter, refrear, proibir. 

Termos Derivados 

980a tft*?? (kele0 aprisionamento. 
980b KÍ72 (klw0 Kethib, (kelt) Qere, aprisionamento (Jr 37.4; 52.31). Veja 

kele\ 

980c n^DQ (miklâ) área cercada, aprisco. 
980d D ^ S CkiVayim) dois tipos. 
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981 ±>D Cklb) 

O sentido básico desta raiz é o de "restringir o fluxo ou movimento de uma coisa ou 
pessoa". A raiz aparece em ugarítico, acadiano, aramaico e etiópico com sentidos 
parecidos. Em árabe significa "proteger". E foneticamente parecida com kãlâ (q.v.), mas 
de significado distinto e aparentemente as duas raízes não têm relação entre si. 

Parece que kãla' indica a interrupção daquilo que está em andamento ou estaria 
naturalmente em andamento. Assim sendo, as janelas dos céus foram lacradas depois de 
despejarem a água do dilúvio (Gn 8.2). Semelhantemente, os bezerros das vacas que 
puxavam o carro com a arca foram impedidos de seguirem-nas (1 Sm 6.10). A única coisa 
que pode impedir os grandes processos naturais é a desobediência (Ag 1.10). Devido à 
natureza caída da humanidade, essa mesma desobediência deve ser contida (1 Sm 25.33; 
SI 119.101). 

Não se deve interromper o falar a verdade e o louvar a Deus (Nm 11.28, SI 40.9 [10]). 
Se não forem interrompidos, então as misericórdias divinas também não serão 
interrompidas (SI 40.11 [12]). Se tal relacionamento entre Deus e o homem sofrer 
interrupção, avolumar-se-á uma pressão quase insuportável (SI 88.8 [9]). 

kele'. Aprisionamento. Esta palavra sempre é usada no construto junto com uma outra, 
principalmente bayit, "casa". Neste caso o construto é traduzido como "prisão" (1 Rs 22.27, 
etc.). E uma das várias palavras que têm essa tradução (e.g., mattarâ, masgãr, 'êsur 
[q.v.]). Conquanto, devido aos diferentes significados das raízes, possam existir ligeiras 
diferenças no sentido dessas palavras, parece que elas são permutáveis e são assim 
empregadas. 

E de interesse assinalar que prisão não era uma penalidade prevista na lei mosaica. 
Mas era bem conhecida no Egito, conforme José o experimentou, e foi usada pelos reis de 
Israel. 

J.N.O. 
(kiVayim). Veja o n? 980d. 

981 r t o (klb). Aceita como raiz de: 
981a (keleb) cão, cachorro. 
981b (kelüb) cesto, gaiola (Jr 5.27; Am 8.1). 

keleb. Cão, cachorro. As 32 ocorrências de keleb estão distribuídas em quatro ênfases, 
nenhuma delas positivas. Em 11 casos está envolvido um desprezo ostensivo. Tratar 
alguém como cachorro era tratar tal pessoa como sem valor (1 Sm 17.43, etc.). Além disso, 
temiam-se os cães porque estes apoderavam-se de tudo que estivesse ao seu alcance (Jr 
15.3). Como desdobramento dessas nuanças, ter o corpo comido por cães era o que de pior 
podia acontecer quando alguém morresse. Finalmente, o latido de cachorros é comparado 
às investidas de um inimigo (SI 59.6 [7]). 

"Preço de cão" (Dt 23.18 [19], ARC) é geralmente interpretado como uma expressão 
figurada designativa de prostituição masculina; mas alguns acham que klb aponta para 
um tipo de pessoas que viviam da adoração pública nas religiões cananéias e não para o 
cachorro como animal (veja J. GRAY. The KRT text in the literature ofRas Shamra. Brill, 
1964. p. 64). 

J.N.O. 
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982 r f e (kãlâ) 

982 H^S (kalâ) I, concluir, cessar, consumir, determinar, terminar, fracassar, 
acabar. 

Termos Derivados 

982a i r t o (kalâ) consumação. 
982b r t o (kaleh) consumir de saudade, ansiar. Ocorre somente em 

Deuteronômio 28.32, ufènekã rõ'ôt wekãlôt 3ãlêhem, "e teus olhos verão e 
consumirão de saudades por eles" (lit.). 

982c }Vb3 (killãyôn) débil, mortiço (referindo-se aos olhos, Dt 28.65); 
aniquilação (Is 10.22). 

982d t r t e ü (miklâ) perfeição, somente em 2 Crônicas 4.21 na frase miklôt 

zãhãb, "perfeições de ouro" (lit.), isto é, ouro puríssimo. 
982e i T f c n (tiklâ) perfeição. 
982f trr^DH (taklit) fim, perfeição. 
982g t ^ S vaso, utensílio. 

A idéia básica desta raiz é a de "concluir um processo". Em todas as suas formas a 
raiz ocorre 237 vezes, das quais 206 como verbo. Como tal ela ocorre com um sentido 
intransitivo no grau qal 64 vezes. Transitivamente aparece 140 vezes no piei. As duas 
ocorrências restantes como verbo aparecem no pual. A raiz também ocorre em ugarítico 
e acadiano. O fato de que a raiz acadiana é kãlü, que refletiria uma forma original kV e 
de que kãlü tem tanto os sentidos de "cessar, terminar, acabar" quanto os de "adiar, 
conter" tem levado alguns a sugerir que kãlâ, "cessar", é um derivado de kalã\ "conter" 
(q.v.). Embora isso seja possível, o uso das duas raízes em hebraico revela quase nenhuma 
ligação. 

Os processos que são levados a uma conclusão podem ser positivos ou negativos. Ou 
seja, algo pode ser continuamente acrescentado até que esteja cheio ou acabado ou então 
pode ser continuamente tirado até que não haja mais nada. O verbo "acabar" junto com 
a preposição "de" coincidem de forma bem adequada com kãlâ, pois tal verbo pode 
também ter conotações tanto positivas quanto negativas. 

Processos que são concluídos incluem a construção do templo (2 Cr 8.16, etc.), falar 
(Gn 17.22, etc.), comer (1 Rs 1.41, etc.), beber (Gn 24.19, etc.), apresentar uma oferta (1 
Sm 13.10, etc.), fazer a colheita (Rt 2.21, etc.) e inúmeros outros. Parece que nessas 
referências existe uma ênfase na totalidade. Não é que a pessoa simplesmente chegou a 
um ponto no processo e então parou, mas sim que ela realizou-o por inteiro. Um exemplo 
encontra-se em Rute 3.18, onde Noemi diz a Rute que Boaz não vai descansar "enquanto 
não concluir a coisa" (lit.). O substantivo kãlâ apresenta a mesma idéia, de modo que 
freqüentemente deve ser traduzido por "conclusão" a fim de distinguir de algum outro tipo 
de fim, que pode ser meramente a interrupção do processo em andamento. Por outro lado, 
dizer que kãlâ significa "aperfeiçoar" é incorreto. "Perfeito" dá a idéia de "sem defeito", 
ao passo que "completo" ou "acabado" desconsidera a questão de haver ou não defeitos. 

Do lado negativo, uma coisa que "é usada até o fim, definha, gasta-se, é consumida" 
é algo que experimenta o seu término. As primeiras três conotações ocorrem 
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982 r f o (kãlâ) 

principalmente no qal, enquanto a quarta aparece com freqüência no piei. Desse modo é 
possível os dias de alguém passarem (Jó 7.6) e as suas forças se gastarem (Is 49.4). A erva 
pode secar e definhar (Is 15.6; 32.10), o que também pode acontecer com os olhos devido 
ao choro (Jr 14.6; SI 69.3 [4]; 119.82, etc.). O espírito e a alma, por estarem separados de 
Deus, podem definhar ao ponto de desfalecer (SI 84.2 [3] 119.81; 143.7). Finalmente o 
próprio corpo há de ser consumido (Jó 33.21; Pv 5.11). 

A idéia de ser consumido é, na maioria das vezes, aplicada à destruição violenta, com 
freqüência devido à guerra (Dt 7.22; 1 Sm 15.18; Jr 16.4). No contexto bíblico tal 
destruição está diretamente ligada ao relacionamento da pessoa com Deus. Aqueles que 
abandonam o Senhor serão consumidos (Is 1.28), o que também há de acontecer com os 
iníquos e escarnecedores (Is 29.20), os ímpios (SI 37.20) e todos os inimigos de Deus (SI 
18.37 [38]). Com tal destruição Deus, literalmente, "cumpre" a sua ira (Ez 5.13; 7.8, etc.; 
ARA, "cumpre"). Da mesma forma Israel recebeu ordens para consumir os cananeus (Dt 
7.22), amalequitas (1 Sm 15.18) e sírios (2 Rs 13.17). Para evitar qualquer tentação de 
dizer que tais ordens eram meras projeções em Deus do desejo israelita de guerrear, 
existe um número muito maior de referências a Deus consumir um Israel apóstata (Js 
24.20; Jr 5.3; Ez 22.31, etc.). A santidade divina não poderia ficar à vontade com israelitas 
pagãos mais do que com cananeus pagãos. 

Contudo, o fogo consumidor da ira de Deus não é a palavra final. Os israelitas 
verdadeiramente fiéis tinham consciência de que Deus teria toda razão se tivesse 
destruído completamente Israel muito tempo antes (Êx 32.10; 33:2-3; Nm 16.21; Lm 3.22). 
Eles só não foram consumidos por causa da misericórdia divina (Lv 26.44; Nm 25.11; Ez 
20.17). Mesmo estando eles no exílio, quando a destruição de fato veio, um Deus 
misericordioso não "acabaria" com os seus (Ne 9.31; Jr 4.27; 5.10; 5.18; 30.11, 46.28). Se 
Boaz não pôde descansar enquanto não concluiu a tarefa de redimir Rute, de igual forma 
Deus não repousará até ter alcançado o seu objetivo de redimir todos os que o permitirem 
(Jó 36.11; Dn 12.7; Jo 19.28). 

kãlâ. Totalmente, consumir, destruição. Em alguns casos, este substantivo deve às 
vezes ser traduzido por um verbo ou advérbio a fim de deixar claro o sentido. Ele expressa 
os limites de uma coisa ou idéia. Ocorre 22 vezes. 

miklâ. Perfeito, puro. Ocorre em 2 Crônicas 4.21 com referência ao ouro. Aqui o sentido 
é, segundo parece, de "sem mancha", "puro". 

tiklâ. Perfeição. Ocorre uma vez, em Salmos 119.96, onde o autor faz um jogo de 
palavras, dizendo que viu o fim (qêts; ARA, "limite") de toda perfeição (tiklâ). 

taklit. Fim, perfeição, perfeito. Aqui o sentido é mais de totalidade do que de ser sem 
defeito. Um substantivo que ocorre cinco vezes, três das quais em Jó. 

keli. Armadura, armas, saco, bagagem, instrumento, jóias, material, coisa, 
ferramentas, vasos, utensílios. Um substantivo que denota o equipamento, recipiente, 
ferramentas, etc., próprios de um determinado serviço ou ocupação. KB entende que kell 
provém de kãlâ III, "conter", uma raiz que não encontra nenhuma outra confirmação. A 
palavra aparece 319 vezes. 
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983 H^D (klh) 

Como fica evidente a partir da variedade de palavras usadas para traduzir kelí, os 
tradutores empregaram palavras apropriadas para as situações envolvidas. Assim sendo, 
o equipamento de um soldado poderá ser armadura ou armas (Jz 18.16) ou até mesmo 
bagagem (1 Sm 17.22). O equipamento de um músico será um instrumento (1 Cr 15.16), 
ao passo que o de um construtor será uma ferramenta (1 Rs 6.7). Objetos de ouro e prata 
finamente trabalhados são chamados de jóias (Gn 24.53; Nm 31.50-51) ou vasos ou 
utensílios (2 Rs 12.13 [14]), dependendo do contexto. 

Dentre as ocorrências 107 têm que ver com os equipamentos do tabernáculo e do 
templo. A ARA geralmente emprega "utensílios" como tradução desta palavra. O termo não 
se refere aos itens principais do santuário, tais como o altar ou o candelabro, mas aos 
equipamentos utilizados com estes itens principais. Nabucodonosor, não encontrando 
nenhum ídolo no templo para levar para o cativeiro, pôde apenas tomar esses 
equipamentos como símbolos de seu dono (2 Cr 36.7). Entretanto, Deus não era controlado 
pelos utensílios, conforme Belsazar haveria de descobrir (Dn 5.2). 

Bibliografia: TDNT. v. 7, pp. 359-62. — THAT. v. 1, pp. 831-2. 
J.N.O. 

983 nbD (klh). II. Aceita como raiz de: 
983a tiT^D (kilyâ) rins, coração, mente. 

Ocorre 31 vezes em hebraico e também em acadiano, aramaico, árabe, etíope e 
ugarítico. Em todos esses idiomas, o termo refere-se aos órgãos duplos localizados na 
região inferior das costas, cuja função é filtrar as impurezas do sangue. Junto com a 
gordura, eles tinham um significado especial em certos sacrifícios dos israelitas. Quando 
usado no sentido figurado, o termo refere-se aos aspectos mais íntimos da personalidade. 

Dezesseis das ocorrências dizem respeito às práticas sacrificiais: 12 aparecem em 
instruções dadas por Deus, e quatro, em frases que descrevem o cumprimento dessas 
instruções. A gordura interna, os rins e o redenho sobre o fígado de animais oferecidos em 
ofertas pacíficas, pelo pecado e pela culpa, e também na consagração dos sacerdotes 
deviam ser removidos e queimados sobre o altar (Êx 29.13, 22; Lv 3.4, 10, 15; 4.9; 7.4; 
8.16, 25; 9.10, 19). 

As Escrituras não apresentam um motivo claro para a retirada dos rins, e até o 
momento os estudos cognatos também não ajudaram a esclarecer a respeito. Dentre as 
sugestões apresentadas incluem-se: 1) a gordura era um quitute especial reservado para 
Deus e, uma vez que os rins vinham em geral envoltos em gordura, estes lhe pertenciam 
(ISBE. v.3, p. 1797); 2) talvez, devido à sua densidade e cor, fossem associados com o 
sangue (IDB. v. 3, p. 9 s.). Ademais, é possível sugerir que havia uma compreensão da 
relação vital entre os rins e a pureza do sangue. De um modo geral, a primeira sugestão 
é a que oferece menos dificuldades. A idéia de os rins serem um quitute especial surge, 
aparentemente, em Deuteronômio 32.14, onde o melhor trigo é literalmente chamado de 

gordura dos rins do trigo" (ARA, "o mais escolhido trigo"). (Cf. também Is 34:6.) 
Duas vezes (Jó 16.13; Lm 3.13) fala-se da morte e da destruição como flechas que 

atravessam os rins. Se um guerreiro no antigo Oriente Médio pudesse ser atingido pelas 
costas, ele estava muito vulnerável. Aqui os dois escritores estão declarando que Deus os 
cercou e os derrotou com sua força superior. 

Em dois outros lugares os rins são empregados figuradamente para referir-se ao 

721 



984 r f e (klh) 

corpo todo. O salmista (139.13) diz que Deus possuía seu corpo (ARA, "interior") desde o 
princípio, tendo-o formado no ventre de sua mãe. Por outro lado, Jó (19.27) testifica que, 
quando seu corpo já não existir (lit., "consomem-se os rins dentro de mim"), ele ainda terá 
olhos para ver a Deus. (A NEB rejeita esta interpretação, preferindo ligar a frase à linha 
seguinte e traduzindo "Meu 'coração' desfaleceu dentro de mim quando disseste: ...") 

Todas as nove referências restantes empregam rins como símbolo do que há de mais 
íntimo no homem. Provavelmente esse é o caso porque, ao descarnar um animal, os rins 
são os últimos órgãos a ser alcançados. Nesse uso, a palavra ocorre muitas vezes em 
paralelo com "coração" (conforme também ocorre pelo menos uma vez em ugarítico). 
Parece que Jeremias está enfatizando esta idéia do que há de mais íntimo quando diz que 
a religião dos ímpios é superficial, de lábios, mas longe dos rins (12.2; ARA, "coração"). Que 
os ímpios prosperassem é algo que entristece o coração e os rins do salmista (73.21; ARA, 
"entranhas"), mas há exultação quando o filho fala o que é direito (Pv 23.16). Cinco vezes 
Jeremias e Salmos ressaltam a importância da religião íntima quando se diz que Deus 
prova "os rins e o coração" (lit., Jr 11.20, etc.; ARA, "o mais íntimo do coração"). 

J.N.O. 

r t o Ckallâ). Veja o n? 986a. 
Ki^ip (&7Ô0. Veja o n? 980b. 
n f o (kelub). Veja o n? 981b. 
H ^ f o (kelülâ). Veja o n? 986b. 

984 (klh). Aceita como raiz de: 
984a (kelah) firmeza, vigor (Jó 5.26; 30.2). 

(keli), (kêlay) Veja os n?s 982g, 1 366b. 
rr1?:? (kilyâ). Veja o n? 983a. 
P^D (killãyôn). Veja o n? 982e. 

(kelil). Veja o n? 985b. 

985 (kãlal) /, aperfeiçoar, tornar completo. 

Termos Derivados 

985a (kõl) todo. 
985b t^*?? (kãltl) perfeito. 
985c t^i^DQ (miklôl) magnificamente. 
985d (maklul) toda espécie de coisas. 
985e t ^ P Q (miklãl) perfeição. 

A exceção da partícula kõl, "todo, toda, todos, todas", que ocorre mais de cinco mil 
vezes, este verbo e seus derivados aparecem 21 vezes, oito das quais em Ezequiel. O 
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985 (kãlal) 

sentido da raiz é "estar completo, íntegro". O verbo talvez seja denominativo, visto que 
aparece apenas duas vezes, ambas em Ezequiel 27 (v. 4, 11). Esses dois usos verbais estão 
associados com "formosura". A tradução "perfeição" ou "excelência" só aparece quando a 
raiz tem essa associação com a idéia de beleza (cinco vezes em Ezequiel [quatro vezes 
referindo-se a Tiro], uma vez em Lamentações 2.15 e uma vez em Salmos 50.2, sendo 
ambas referências a Jerusalém como a "perfeição [ou excelência] da formosura". 

kõl. Todo, toda, todos, todas, cada, qualquer, a totalidade de, nenhum. Uma 
partícula muito comum, que ocorre aproximadamente 5 400 vezes. À exceção de umas 800 
vezes, todos os demais casos encontram-se numa relação genitiva com a palavra seguinte, 
tendo então o significado de "a totalidade de (algo)". Em geral é traduzida por "todo, toda, 
todos, todas", caso a palavra seguinte esteja no plural, e por "cada", caso a palavra 
seguinte esteja no singular e não leve artigo. Também pode ter um sufixo apenso a ela: 
"a totalidade de [ele, ela, etc.\\ "todo [ele, ela, etc.]". Esta formação em particular pode 
então vir após um determinado substantivo, enfatizando o aspecto de totalidade (2 Sm 
2.9). Também pode ser empregado dessa maneira estando o substantivo subentendido, 
como acontece em Isaías, quando o profeta, ao falar da corrupção de todo o povo, disse: 
"a totalidade dele ama o suborno" (1.23; ARA., "cada um deles..."; cf. também 9.17 [16]). Em 
alguns contextos denota "todos os tipos de", "de toda espécie". Foi assim que Eliezer levou 
consigo "tudo dos bens de [seu senhor]" (lit.), isto é, uma "grande variedade de bens" (Gn 
24.10; cf. Lv 19.23). 

kõl também pode aparecer independente de outras palavras, ou absolutamente, para 
exprimir a idéia de "tudo". O sentido em que a palavra deve ser interpretada tem de ser 
dado pelo contexto (cf. Jr 9.3). Quando empregado com o artigo, refere-se a algo recém-
mencionado (Lv 1.9; etc.) ou, num sentido mais amplo, a toda a criação. Tais passagens, 
como Salmos 103.19; 145.9 e Jeremias 51.19 usam essa construção ao expressar a idéia 
do senhorio de Deus sobre todas as coisas. 

kãlíl. Perfeito, inteiro, na sua inteireza, tudo. Um substantivo usado como adjetivo 
e como verbo. Ocorre 15 vezes e exprime totalidade tanto de realização quanto de 
destruição. 

O substantivo kãlil é empregado de três maneiras, todas elas intimamente 
relacionadas entre si, e tem que ver com a idéia de inteireza ou perfeição. Quatro 
ocorrências dizem respeito à beleza e, conforme assinalado acima, são traduzidas por 
"perfeito". Diz-se que aquilo que é belo na sua inteireza é de uma beleza perfeita. Fala-se 
de Israel nesses termos (Ez 16.14). A sua beleza é a da noiva escolhida do Senhor, mas 
ela prostituiu sua beleza com outros amantes de maneira que o resultado final é a 
destruição e a pergunta zombeteira registrada em Lamentações 2.15: "E esta a cidade que 
denominavam a perfeição da formosura?". O termo também é empregado com esse sentido 
para designar Tiro e seu rei (Ez 27.3 e 28.12; cf. também os usos verbais em 27.4, 11). 
Todos esses usos lembram o leitor de que, sem submissão ao Senhor, a beleza perfeita 
pode no final ser mais uma maldição do que uma bênção. 

Três ocorrências têm que ver com confeccionar um objeto de uma única cor, a saber, 
azul. Em duas oportunidades a menção é à sobrepeliz da estola sacerdotal (Ex 28.31; 
39.22), e a terceira referência (Nm 4.6) é ao pano que devia cobrir a arca enquanto 
estivesse sendo transportada. 

As demais ocorrências de kãlil (oito ao todo) referem-se à destruição total. Dessas, 
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seis dizem respeito aos holocaustos, enquanto, das duas restantes, uma (Is 2.18) fala da 
destruição total dos ídolos por Deus, e a outra (Jz 20.40), de uma cidade inteira 
fumegando. 

A palavra usual para oferta queimada, ou holocausto (Lv 1), é 'ôlâ (q.v.). Essa oferta 
era o sacrifício principal, sendo oferecido diariamente e também por ocasião de cada 
grande festa. Ele não tratava tanto de pecados específicos, mas do afastamento geral do 
homem de Deus e da necessidade de expiação sacrificial contínua para que o Deus santo 
e o homem caído pudessem viver juntos em comunhão. Dos Evangelhos (Jo 1.29) ao 
Apocalipse (21.9, 14, 22, 27) Cristo é apresentado como o cumprimento desse sacrifício em 
particular e de todos os sacrifícios em geral. 

Quando kãlü aparece junto de 'ôlâ (1 Sm 7.9; SI 51.19 [21]), está-se enfatizando que, 
ao contrário das outras ofertas, em que certas porções do animal sacrificado pertenciam 
ao ofertante ou ao sacerdote, o holocausto pertencia inteiramente a Deus. Pelo menos uma 
vez (Dt 33.10, ARA, "holocausto"; 13.16 [17], ARA, "oferta total") kãlil é usado sozinho e 
tem o sentido de "holocausto total". Essa ênfase na idéia de totalidade parece sugerir que 
só Deus pode realizar expiação e que tal expiação só pode ocorrer mediante uma entrega 
e destruição total do sacrifício, como finalmente se viu em Cristo. 

miklôl. Magnificamente, toda espécie de armadura. Há muita divergência sobre a 
tradução correta desta palavra. O fato de que ocorre apenas duas vezes (Ez 23.12; 38.4) 
não facilita o problema. Nos dois casos ela é empregada em contextos que descrevem a 
esplêndida aparência de soldados. Parece que uma tradução literal seria "totalmente 
vestidos". Mas vestidos com quê? A ARA traz "vestidos com primor" em 23.12 e 'Vestidos 
de armamento completo" em 38.4. 

makluL Toda espécie de coisas. Ocorre uma vez, em Ezequiel 27.24, e descreve as 
mercadorias dos clientes de Tiro. A ARA traz "pano de azul"; a ARC, "fardos de jacinto"; a 
BJ, "mantos de púrpura". BDB sugere "coisa perfeita", isto é, produtos de primeira 
qualidade. 

miklãl. Perfeição. Ocorre uma vez, em Salmos 50.2, "Sião, excelência de formosura" (cf. 
Lm 2.15). 

Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 828-30. 
J.N.O. 

986 bbD (kll). II. Aceita como raiz de: 
986a t r t o (kallâ) nora. 
986b t n b f e (kelülâ) noivado, promessa de noivado. 

kallâ. Nora, esposa, noiva. Esta palavra denota os relacionamentos bem definidos da 
mulher que está comprometida com alguém ou com o filho de alguém. Pode referir-se a 
uma noiva ou a uma mulher casada há bastante tempo, como é o caso de Tamar (Gn 
38.11) ou de Rute (Rt 1.6). Considera-se que a raiz seja kll, mas não há certeza disso. Em 
acadiano kallatu é "pessoa prometida", e em ugarítico kit refere-se a deusas (51:1.16; 4.54) 
ou a seres humanos (1 175.2) que estão reservados a deuses. Joel 2.16 menciona o fato 
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de que a noiva estava reclusa. 
Neste sentido, nove das referências têm que ver com comportamento sexual irregular 

por parte da nora ou noiva. E proibido com toda severidade tudo aquilo que quebra a 
santidade dos relacionamentos criados por Deus (Lv 18.15, etc.). Embora Judá e Tamar, 
sendo mutuamente enganados, tenham entrado num relacionamento incestuoso, um crime 
que segundo a lei de Moisés devia ser castigado com a morte (Lv 20.12), a graça de Deus 
foi maior que o pecado deles de modo que Perez, o fruto daquela união, tornou-se parte 
da linhagem real de Israel (Gn 38). 

Em Rute encontram-se sete ocorrências em que, ao que parece, a ênfase recai sobre 
o fato de que um relacionamento pode se tornar muito mais do que algo simplesmente 
formal quando a providência de Deus opera nesse mesmo relacionamento (e.g., 4.15). 

Seis vezes em dez versículos (4.8—5.1) Cantares de Salomão se refere à amada como 
noiva (e irmã). Parece que no contexto a idéia central é de que ela é um belo jardim 
cercado, reservado exclusivamente para seu marido. 

Jeremias e Isaías tratam da alegria da consumação da promessa de casamento. 
Jeremias diz três vezes que, por causa do juízo, cenas festivas como as de casamento 
desaparecerão (7.34; 16.9; 25.10). Mas essa não é a derradeira profecia. O profeta prediz 
um dia quando tais alegrias serão restauradas (33.11). 

Isaías vê Israel redimido como a noiva escolhida de Deus, receptiva apenas para ele, 
adornando-se com jóias e um manto de justiça, preparando-se para a vinda dele (49.18; 
61.10). Naquele dia, diz Isaías, Deus se alegrará com ela tal qual um noivo se alegra com 
a sua noiva (62.5). E evidente que essa cena fornece o protótipo para a figura da Igreja 
como a Noiva de Cristo, no NT (Ap 21.2). 

kelülâ. Noivado, promessa de noivado. Ocorre uma vez, em Jeremias 2.2, onde Deus 
recorda o amor que Israel professara por ele nos primeiros dias da aliança no deserto. O 
compromisso de Israel de servir apenas a Deus é comparado ao juramento de uma jovem 
de não conhecer nenhum outro homem como marido (cf. kallâ, "nora, noiva"). 

J.N.O. 

987 (kalam) ser (estar) envergonhado, confundido, ser censurado, 
magoado, ferido, ruborizar. 

Termos Derivados 

987a MQ^D (kelimmâ) confusão, desonra, censura, vergonha. 
987b rPiQ^D (kclimmüt) vergonha. Ocorre somente em Jeremias 23.40. 

kãlam denota a sensação de profundo constrangimento que é fruto da humilhação 
em público. Em 30 casos a raiz é empregada em paralelo com bôsh, "ser (estar) 
envergonhado" (q.v.). Portanto, qualquer distinção entre os significados das duas raízes 
é pequena. Todavia, quando kãlam aparece sozinho, com freqüência não tem a idéia de 
cair em desgraça, o que é fruto de uma confiança não correspondida (um aspecto 
proeminente em bôsh). A idéia é, sim, de um descrédito mais geral que resulta de 
qualquer tipo de humilhação. O fato de que o cognato árabe significa "ferir" sugere a 
idéia de um orgulho "ferido". 
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988 PÍQ3 (kãmah) 

Parece que kãlam se refere a: 1) ferir o corpo; 2) ferir o espírito mediante 
humilhação; e 3) ter o espírito ferido por causa de derrota e cativeiro. 

O primeiro uso tem a confirmação de duas referências, ambas em 1 Samuel 25 (w. 
7, 15), onde se diz que os homens de Nabal não foram "molestados" (BJ) por Davi. 

Um exemplo do segundo tipo de uso acha-se em 1 Samuel 20.34, onde se diz que Saul 
"ultrajou" (ou feriu") Davi ao difamá-lo. Outros exemplos de humilhação imerecida são: 
"não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam" (Is 50.6; cf. também Nm 
12.14; 2 Sm 10.5). Ser acusado de fazer algo errado causava vergonha (Jz 18.7, TB, "não 
havia na terra nenhuma autoridade que o envergonhasse em cousa alguma"; cf. ARA, que 
emprega o verbo "oprimir"), quer a acusação fosse procedente ou não. E assim que Boaz 
diz a seus empregados para não envergonharem (ou censurarem) Rute, por respigar após 
eles (Rt 2.15), e os "consoladores" de Jó acharam necessário envergonhá-lo por zombar de 
Deus (Jó 11.3; 19.3). 

Havia alguns tipos de atividade que, atribuídas a alguém, causavam a humilhação 
da pessoa mesmo que ela não fosse censurada por isso. A prostituição era uma dessas 
atividades, e os profetas acusaram o povo hebreu de prostituição religiosa. (Até mesmo 
os filisteus ficaram chocados com o comportamento dos hebreus, de acordo com Ez 16.27.) 
No entanto, o povo não tinha nem mesmo a virtude de ruborizar-se (Jr 3.3; 6.15; 8.12). 
Diante disso os profetas prometeram que o povo viria a se envergonhar por outra razão: 
derrota e cativeiro. Se não ficasse constrangido e envergonhado por causa de seus 
pecados, ficaria por estar totalmente desamparado (Is 30.3; Ez 32.30). 

Entretanto, no final, Israel não será envergonhado pelo castigo, mas pela bondade 
de Deus. De acordo com Ezequiel (16.54, 61, 63; 43.10-11), acontecerá que, quando Deus, 
num gesto de favor imerecido, restaurar Israel e defendê-la (cf. Is 54.4), ele ficará 
verdadeiramente envergonhado pela maneira como o tratou. 

J.N.O. 

133 (kikkar). Veja o n? 1 046c. 

(kHimmüt). Veja o n? 987b. 

988 nç3 (kãmah) desfalecer (SI 62.3). 

(kemô). Veja o n? 938. 

989 ÜÍQ3 (kemôsh) Camos. 
Deus moabita, mencionado oito vezes no AT e conhecido a partir de inscrições assírias 

da época e também da inscrição moabita de Mesha. [Tem-se agora a informação de que 
a palavra kemôsh, na forma kamishu, foi encontrada nas tabuinhas de Ebla (Ronald 
Youngblood).] 

Quase nada se sabe acerca do caráter ou adoração de Camos. É notável que o rei 
moabita Mesha, em sua inscrição na famosa pedra moabita, onde agradece a Camos por 
libertar o povo do controle de Israel, emprega linguagem que lembra bastante aquela 
usada na Bíblia para louvar a Yahweh (cf também Jz 11.24). E possível que Moabe, que 
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993 Ckãmar) 

durante muito tempo esteve dominado por Israel, se tivesse apropriado de alguns 
conceitos israelitas acerca de Deus ou que tais expressões honoríficas fossem comuns no 
antigo Oriente Médio. 

A Bíblia deixa claro que a influência da adoração de Camos também caminhou no 
sentido inverso. Junto com Astarote (deusa adorada em Sidom) e Milcom (deus adorado 
em Amom), Camos ganhou de Salomão um centro de adoração nos arredores de Jerusalém 
(1 Rs 11.7, 33). Estes centros de adoração provavelmente faziam parte do sistema de 
alianças de Salomão com esses países e retiveram sua importância e influência por 
aproximadamente 300 anos, até que foram profanados por Josias (2 Rs 23.13). 

Em dois aspectos fica clara a distinção entre Yahweh e Camos. Um é a idolatria de 
Camos. Na medida em que ele era representado por uma imagem, estava sujeito a este 
mundo. Ele podia ir para o cativeiro (Jr 48.7), mas Yahweh não. Sendo a corporificação 
de algo deste mundo, em nada poderia ajudar Moabe, assim como os bezerros de Israel 
em nada ajudaram a este (Jr 48.13). 

Além disso, Yahweh, na condição de doador da vida, proibia sacrifícios humanos. 
Está claro que Camos, à semelhança de outras divindades do antigo Oriente Médio, 
aceitava e pode ter exigido tais sacrifícios. Milcom (ou Moloque), com que Camos parece 
estar identificado em Juizes 11.24, era claramente um desses deuses sanguinários e, como 
tal, é condenado pelos escritores bíblicos. 

Bibliografia: CROSS, F. & FREEDMAN, D. Early Hebrew orthography. American 
Oriental Society, 1952. p. 39, n. 13. 

J.N.O. 

990 572D (kmz). Aceita como raiz de: 
990a tÍQID (kümãz) Algum tipo de ornamento. (ARA, "bracelete"; BLH, "pulseiras"; 

PIB, "adereços"; MM, "colares".) 

O contexto em que esta palavra ocorre deixa claro que ela se refere a algum tipo de 
A 

ornamento (Ex 35.22; Nm 31.50). Todavia não é possível identificar com maior exatidão 
o seu sentido. Nas duas passagens os objetos referidos faziam parte de ofertas voluntárias 
para o Senhor. 

J.N.O. 

991 ]CD (kmn). Aceita como raiz de: 
991a (mikmãn ) tesouros escondidos (Dn 11.43). 
991b (kammõn ) cominho. 

992 0D3 Ckãmas) entesourar (Dt 32.34). 

993 (kãmar) I, desejar ardentemente, estar inflamado, preto. 

O sentido da raiz é o de estar quente. Três das quatro ocorrências (Gn 43.30; 1 Rs 
3.26; Os 11.8), todas elas no nifal, exprimem as emoções dos vínculos filiais, no último 
caso os de Deus para com seu povo. 

J.N.O. 
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994 HüD ( t e r ) 

994 1DD (krnr). II. Aceita como raiz de: 
994a "VHOD (kamrir) trevas, escuridão (Jó 3.5). 

995 HDD (krnr). III. Aceita como raiz de: 

995a HfpDü (mikmãr) rede, armadilha (Is 51.20). 
995b HDDQ (makmõr) rede, armadilha (SI 141.10, 11). 
995c rnODQ (mikmeret) rede, rede de pesca (Hc 1.15). 
995d fnbDQ (mikmõret) rede, rede cie pesca (Is 19.8). 

996 H03 (kõmer) sacerdote, sacerdote idolatra. 

Esta palavra ocorre três vezes no AT: 2 Reis 23.5; Oséias 10.5; Sofonias 1.4. Todas 
elas referem-se a sacerdotes que conduziram Israel na adoração idolatra. As referências 
cobrem a ampla gama de influências pagãs na religião hebraica: adoração de bezerros no 
reino do Norte (Israel), o baalismo no reino do Sul (Judá) e os ritos de fertilidade nos 
"lugares altos". 

O sentido da raiz da palavra é desconhecido. Mowinckel, num artigo que apareceu 
em ZAW 38:238-9, sugeriu que a palavra derivava da raiz kmr I, "estar quente". Se esse 
é o caso, kõmer significaria "aquele que está excitado" e referir-se-ia ao aspecto de transe 
da adoração pagã. A palavra pode, no entanto, estar relacionada com uma raiz egípcia (cf. 
KB. p. 442). Isto estaria bem de acordo com a grande relação entre as religiões cananéia 
e egípcia. Emprega-se o vocábulo em aramaico antigo, mas ele não aparece em ugarítico, 
que utiliza a raiz khn. Albright alega que a palavra se refere a sacerdotes-eunucos, os 
quais, é claro, eram proibidos em Israel (Dt 23.1 [2]; ALBRIGHT. FSAC. p. 234). 

J.N.O. 

nnp? (kimrír). Veja o n? 994a. 
]3 (kên). Veja os n?s 998a, 999a, 964a, b. 

997 (kãnâ) Dar títulos ou nomes lisonjeantes, apelidar, ser apelidado. 

Ocorre quatro vezes, somente no piei e no pual (Jó 32.21-22; Is 44.5; 45.4). Duas 
vezes Elifaz diz que não sabe como lisonjear com um título ou um nome falso. Em Isaías 
Deus promete que, na Restauração, o título de Israel corresponderá à verdade em vez de 
ser uma denominação imprópria. 

HDD (kannâ). Veja o n? 999b. 
-rias (kinnôr). Veja o n? 1004a. 

998 ]JD (knn). I. Aceita como raiz de: 
998a t p (kên) pé, base, lugar, ofício, condição social. 
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1001IH3 (kãnal 

Um substantivo derivado de uma raiz teórica knn, "ser (estar) firme, sólido". Denota 
a base ou alicerce físicos de algo (especialmente da pia de bronze). O restante das 
ocorrências refere-se à posição ou oficio de uma pessoa. 

J.N.O. 

999 ]3D (knn). II. Aceita como raiz de: 
999a (kên), CD3 (kinnim), DD3 (kinnãm) mosquito, mosquitos, enxame de 

mosquitos. Sentido incerto. 
999b nDD (kannâ) firmeza (de árvore), i.e., raiz, cepo (SI 80.15 [16]). 

1000 D3D (kãnas) recolher, reunir, enrolar (numa capa ou coberta, hitpael). 

Termo Derivado 

1000a COpü (miknãs) calça, sempre no plural miknãsayim. 
kãnas ocorre 11 vezes no AT, sendo sete no qal, três no piei e uma no hitpael. 
Um dos usos de kãnas é quando Davi, nos preparativos para a construção do templo 

por Salomão, reúne pessoas especialistas (1 Cr 22.2). Num uso parecido da palavra, Ester 
mandou recado a Mordecai para reunir todos os judeus que estavam em Susã (Et 4.16). 
Exalta-se o poder que Deus tem de ajuntar as águas do mar como que empilhando-as (SI 
33.7). Neemias 12.44 registra a nomeação de homens para recolher ofertas, dízimos e 
porções das colheitas para os sacerdotes e levitas. Israel é advertido de que Deus pretende 
reuni-los para fazê-los passar pelo fogo da sua ira (Ez 22.21). Isaías assemelha a situação 
insustentável de Israel no cenário internacional a alguém cujo cobertor é tão estreito que 
não consegue enrolar-se nele (Is 28.20). 

miknãs. Calça ou ceroula (para uso dos sacerdotes; ARA, "calção"). Este substantivo 
/ A 

ocorre apenas no dual (miknãsayim). E encontrado cinco vezes em Êxodo e Levítico e uma 
vez em Ezequiel 44.18. As calças foram determinadas por Deus por motivo de decoro e 
eram feitas de linho, a fim de absorverem a transpiração. 

C.L.F. 

1001 VyD (kãnac) ser humilhado, subjugado, rebaixado, abatido, ser levado à 
sujeição. 

Termo Derivado 

1001a HlttS (kineâ) trouxa, pacote. Ocorre somente em Jeremias 10.17, "tira do 
chão a tua trouxa [e apanha-a]". 

Este verbo ocorre 36 vezes. Ele denota subjugar um povo ou um espírito altivo e 
recalcitrante. O único cognato encontra-se em árabe, onde a raiz significa "dobrar (as asas 
de uma ave)". 

Não é possível fazer uma distinção absoluta e precisa entre kãnac e as duas outras 
palavras 0ãnâ e shãpêl) que comumente são traduzidas por "ser humilde". Podem-se, 
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1002 Ckena'an) 

contudo, estabelecer ligeiras distinções: parece que 'and enfatiza os aspectos de 
humilhação forçada (inclusive estupro), ao passo que shãpêl contrasta altivez e 
humildade, kãna' compara dominação e sujeição (SI 106.42). 

Das ocorrências 18 referem-se à sujeição militar, sendo a maioria delas nações que 
haviam oprimido Israel ou pelo menos haviam ameaçado fazê-lo. Mas o Deus de Israel 
sujeitou-as ao seu povo (Ne 9.24, etc.). 

Das 18 referências a uma submissão espiritual, 15 relacionam as ações de um rei em 
submeter-se e a sua nação a Deus (1 Rs 21.29, etc.). A ênfase recai sobre um espírito 
altivo e independente que se humilha. 

Duas passagens-chave são Levítico 26.41 e 2 Crônicas 7.14, que indicam que, 
enquanto uma pessoa ou nação for arrogante e auto-suficiente, Deus nada poderá fazer 
por elas. 

J.N.O. 

1002 ]JJD? Ikena'an) I, Canaã. 

Termos Derivados 

1002a (kena'ãni) cananeu. 
1002b Ckenaean) II, mercador. 

kenacan é o nome de uma pessoa ou então de um território. A maioria de suas 90 
ocorrências encontra-se no Pentateuco (39 em Gênesis). A expressão "terra de Canaã" 
ocorre 62 vezes. 

Canaã, um dos filhos de Cão, é mencionado pela primeira vez em Gênesis 9.18. Ele 
é citado como pai de Sidom, Hete e nove outros povos, inclusive os jebuseus e amorreus 
(1 Cr 1.13). A maldição sobre Canaã, que o destinou a ser servo de seus irmãos (Gn 9.25, 
27), provavelmente apontava para a futura sujeição dos moradores de Canaã aos 
israelitas nos dias de Josué e da monarquia davídica. O nome da terra pode ter origem 
neste antepassado ou pode haver em Gênesis 10.15-18 um jogo com a palavra "Canaã", 
pronunciada da mesma maneira que o nome do neto de Noé. Segundo Speiser, a palavra 
"Canaã" tem origem no nome de uma tintura púrpura encontrada em Nuzi. (A palavra 
grega para Fenícia, phoinix, significa púrpura.) Estudos posteriores tornam isso 
improvável. Maisler e Albright defendem que o sentido original teria sido "mercador de 
púrpura". Millard, no que segue Landsberger, afirma que a derivação da cor púrpura é 
impossível, mas é incapaz de oferecer uma alternativa plenamente defensável. (Veja 
referências na bibliografia.) 

Em expressões como "habitantes de Canaã" (Ex 15.15) ou "reis de Canaã" (Jz 5.19) 
o que se tem em vista é a população de um território. A "língua de Canaã", mencionada 
em Isaías 19.18, é a língua hebraica, embora também houvesse outros dialetos. 

Canaã, na qualidade de distrito administrativo do Egito no segundo milênio a.C., 
abrangia a Palestina e o sul da Síria. Biblicamente, Canaã consiste na terra a oeste do 
Jordão e distingue-se da área a leste desse rio (Nm 32.29-33; 35.14; Js 22.32). Embora a 
sua extensão territorial seja descrita de diferentes maneiras na Bíblia, num sentido amplo 
a terra de Canaã inclui a área que vai do deserto de Zim, no sul, até Reobe, em Lebo-
Hamate, no norte, uma distância de aproximadamente 480 quilômetros; assim mesmo, 
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1002 (kena'an) 

conforme ficou demonstrado com as escavações em Ras Shamra, a cultura cananéia na 
realidade estendia-se ao longo do litoral sírio, indo bem para o norte, até a própria 
Hamate. Sua fronteira ocidental era o mar Mediterrâneo, e sua fronteira oriental, o rio 
Jordão (Nm 13.2; 17—33; 34.2-12; cf. Gn 10.19). Num sentido mais limitado, Canaã 
indicava a faixa litorânea, especialmente a parte norte, que também era conhecida como 
Fenícia (Nm 13.29; Js 5.1). No início da história de Israel, os cananeus habitavam o litoral 
e as planícies, e os amorreus, a região montanhosa (Nm 13.19; Js 5.1; 11.3; Jz 1.27 ss.). 

Canaã era uma terra habitada (Êx 16.35; cf. Js 5.12). Os patriarcas viveram ali (Gn 
31.18; 37.1). Quando citado como "terra dos cananeus", o território é descrito como "terra 
que mana leite e mel" (Êx 3.8; 13.5), uma expressão que aponta para a fertilidade e 
abundância da terra. Localizadas em Canaã estavam as cidades de Hebrom (Gn 23.2, 19), 
Siquém (Gn 33.18), Luz (ou Betei, Gn 35.6), Manre (Gn 49.30) e Silo (Js 21.2). Em uma 
oportunidade Canaã é chamada de "terra dos filisteus" (Sf 2.5). 

Umas poucas passagens apresentam uma avaliação negativa de Canaã. Isaque 
advertiu Jacó a não se casar com uma das filhas de Canaã (Gn 28.1, 6; cf 36.15). Israel 
também recebeu a instrução: "nem fareis segundo as obras da terra de Canaã" (Lv 18.3). 
Posteriormente um autor queixou-se de que os israelitas desobedeceram e "sacrificaram 
aos ídolos de Canaã" (SI 106.38). 

A terra de Canaã assume um caráter teológico não apenas como "a terra em que [os 
patriarcas] habitaram como peregrinos", mas como a terra que é dádiva de Deus (Êx 6.4). 
Canaã é a terra que o Senhor dá a Israel (Nm 13.2). Deus disse a Abraão: "Dar-te-ei e à 
tua descendência ... a terra de Canaã, em possessão perpétua" (Gn 17.8). Essa aliança 
com Abraão é citada em Êxodo 5.22—6.8, uma passagem significativa que é um sumário 
das intenções de Deus com Israel, sumário este apresentado em resposta à indagação de 
Moisés. Faz parte do objetivo divino que Israel habite em Canaã, o lugar da abundância, 
e a este lugar ele volta após o exílio. Deus deseja o bem do seu povo. Canaã é dada a 
Israel como possessão (Lv 14.34; Dt 32.49) e como herança (1 Cr 16.18 = SI 105.11). 
Muitos interpretam que Isaías 11.10-12 diz que todos os remanescentes judeus dispersos 
haverão de ser reunidos na terra de seus ancestrais sob o senhorio da Raiz messiânica de 
Jessé. 

kcna'ãni. Cananeu(s). Este vocábulo refere-se tanto aos descendentes de Canaã quanto 
aos habitantes de Canaã, e às vezes a mercadores (veja kcna'an II). 

Um dos descendentes de Simeão tinha mãe cananéia (cf. Gn 46.10 = Êx 6.15) — um 
exemplo de casamento misto que impediu Israel de permanecer uma raça etnicamente 
"pura". 

Aqueles que moravam na Palestina antes da conquista eram conhecidos como 
cananeus (Gn 12.6). Sua destruição fora ordenada por Deus, e há passagens que os 
relacionam entre aqueles que foram desapossados por Israel (Js 5.1; 11.3; 13.4). A total 
falta de obediência de Israel significou que os cananeus continuaram a viver entre os 
israelitas (Js 16.10; Jz 1.27-33). Os cananeus eram imorais em suas práticas, como se 
percebe claramente tanto nas Escrituras (Êx 23.23-24) como na literatura encontrada 
desde 1929 na antiga Ugarite. Avaliações negativas acerca deles já haviam sido feitas na 
época dos patriarcas (Gn 24.3; 28.8). Por isso Israel recebeu ordens de derrubar os ídolos 
deles, de abster-se de fazer aliança com eles (Êx 34.11-16) e de destruí-los, para não 
perverterem a religião pura de Israel (Dt 7.1-5 ss.; 20.17-18). Na realidade os israelitas 
não destruíram os cananeus, por fraqueza ou por misericórdia imerecida ou ainda por 
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1007 (kissê') 

alguma outra razão. Eles tiveram uma amarga colheita com o sacrifício de seus próprios 
filhos inocentes (SI 106.35-38). Albright diz que os dados arqueológicos mostram 
claramente que os cananeus experimentaram uma degradação moral antes da conquista 
pelos hebreus (FSAC. p. 231-5, 281). Deve-se fazer distinção entre os cananeus, que viviam 
nas planíceis, e os amorreus, que eram um povo das regiões montanhosas (Nm 13.29; Js 
5.1). Kenyon defende a idéia de que os cananeus eram amorreus urbanizados. 

O termo kena'ãni é, em geral, usado coletivamente, mas ocasionalmente pode referir-
se a um indivíduo (cf. o rei de Arade, Nm 21.1). O termo também pode significar 
"mercador" (veja kena'an II). Em Zacarias 14.21 a IBB traz "cananeu", e a ARA, "mercador", 
num contexto onde as antigas versões favorecem o sentido de "mercador", visto que a 
santidade das bacias e panelas na era vindoura tornará desnecessário o comércio no 
templo. 

kena'an. II. Mercador, negociante. Visto que os cananeus eram conhecidos por sua 
habilidade em comerciar, nem sempre fica claro se o termo se refere a uma raça ou à 
profissão de mercador (cf as diversas traduções de Sf 1.11; Ez 16.29; 17.4, onde 
considerações de paralelismo poético fazem de "negociante" e "mercador" a tradução 
preferível). O comércio, que originalmente empregava lã vermelho-púrpura como moeda 
de troca, levou ao uso de "negociante" como um termo geral, sem nenhum estigma (cf. Pv 
31.24). 

A esteia de Amenófis II (c. 1440 a.C.) demonstra a antigüidade desse uso. Com base 
nisso Maisler conclui que o termo denotava a "plutocracia comercial" dos centros 
litorâneos e de comércio da Síria e da Palestina (veja Bibliografia). 

Bibliografia: ALBRIGHT, W. F. The role of the Canaanites in the History of 
civilization. In: The Bible and the Ancient Near East. Ed. G. E. Wright. Doubleday, 1965. 
pp. 427-8. — KENYON, Kathleen. Amorites and Canaanites. Londres, Oxford University, 
1966. MAISLER, B. Canaan and the Canaanites. BASOR 102:7-12. MLLLARD, A. R. The 
Canaanites. In: Peoples of Old Testament times. Ed. D. J. Wiseman. Oxford: Clarendon, 
1973. pp. 29-52. 

-31735 Ckcna'ãnt). Veja o n? 1 002a. 

1003 (knp). Aceita como raiz de: 
1003a t ^D (kãnãp) asa, alado, margem, canto, camisa. 

Ocorre 107 vezes, sendo 26 em Ezequiel; 12 em Salmos; 10 em 1 Reis; 10 em 2 
Crônicas. Membro emplumado de uma ave e com o qual ela voa, denotando velocidade e 
também proteção. A palavra ocorre em árabe, acadiano, aramaico e ugarítico com o 
mesmo sentido. Desconhece-se qualquer verbo que tenha dado origem ao substantivo; o 
uso verbal existente (yikkãnêp, uma única vez, em Is 30.20) possui significados 
denominativos (ocultar, cercar, reunir) baseados nos usos do substantivo. 

Apenas dez das ocorrências deste substantivo referem-se literalmente a uma ave. 
Dessas dez referências, em pelo menos oito, "asa" é usado para qualificar "ave" (cf. Gn 
1.21, lit. "todas as aves de asa"). 

Muito mais passagens empregam o termo figuradamente, a maioria delas referindo-
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1004 13D (knr) 

se a Deus e com um significado positivo. O livramento do Egito é duas vezes descrito em 
termos de Deus levando o povo sobre asas de águia (Êx 19.4; Dt 32.11). Mas num maior 
número de vezes ele é visto como abrigando os seus debaixo de suas asas tal como uma 
galinha faz por seus pintinhos (SI 17.8; Rt 2.12). Em geral alguma afirmação sobre a 
realidade da fidedignidade de Deus segue junto da afirmação de que a pessoa deseja 
buscar abrigo debaixo das suas asas (SI 36.7 [8], "Como é preciosa, ó Deus, a tua 
benignidade! por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas"). 
Malaquias 4.2 [3.20] fala do sol da justiça que nasce, trazendo salvação nas suas asas. 
Parece que o profeta está se apropriando da figura do disco solar alado, que era usado em 
todo o antigo Oriente Médio como símbolo da proteção pela divindade. É muito 
significativa a apropriação deste antigo tema numa predição acerca de Cristo. Só ele é a 
verdadeira manifestação da benevolência divina e vem para curar (e não apenas proteger) 
aqueles que, por temor a Deus, lançam fora o seu orgulho. 

No entanto, aquelas asas que oferecem livramento e segurança àqueles que o temem, 
podem trazer pavor àqueles que o desafiam. Jeremias 48.40; 49.22 conta que Deus 
estenderá suas asas de águia sobre Moabe e destruirá aquele povo, da mesma forma como 
uma águia pode cair de mergulho sobre um pobre coelho. Em Isaías 8.8 a Assíria é a 
águia cujas asas fazem sombra sobre Judá (cf. também Ez 17.3, 7). 

Os usos figurados restantes falam da velocidade de asas. Sobre o vento diz-se que ele 
tem asas (2 Sm 22.11, etc.). Três das seis ocorrências falam de Deus cavalgando sobre o 
vento. Diz-se que o dinheiro tem asas (Pv 23.5), o que também ocorre com a maledicência 
(Ec 10.20). O belo texto de Salmos 139.9 fala que as asas da alvorada são incapazes de 
ir além do cuidado divino. 

É difícil precisar a origem de determinada série especial de usos figurados. Aqui a 
palavra significa as fraldas esvoaçantes de um manto ou os confins da terra. Talvez a 
semelhança de um manto com asas e, então, a semelhança do "fim" do manto com os 
confins da terra descreva com exatidão a transferência de idéia. 

O restante das referências a kãnãp tem a ver ou com os querubins sobre a arca ou 
com as visões de Ezequiel. É tentador ver nessas numerosas ocorrências algumas 
afirmações teológicas a respeito de Yahweh, especialmente à luz do serafim alado de 
Isaías 6.2. Pode ser que as asas dos mensageiros de Deus indiquem a capacidade divina 
de transcender a sua criação e, ao mesmo tempo, ser a qualquer momento imanente nela. 
O fato de que em outro texto se afirma que Deus cavalga sobre as nuvens oferece talvez 
apoio a tais conjecturas. No entanto, sem declarações bíblicas mais explícitas, isso deve 
permanecer no domínio hipotético. 

Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 833-5. 
J.N.O. 

1004 HJD (knr). Aceita como raiz de: 
1004a (kinnôr) harpa. 
1004b tn~)!p (kinneret), ni*l]3 (kinãrôt) Quinerete. 

kinnôr. Harpa. Um instrumento musical com cordas e feito de madeira. Comumente 
associado ao júbilo e à alegria. Ao que parece a palavra é de origem indiana, pois na índia 
existe um instrumento de cordas denominado kinnãra. E possível que a palavra, se não 
o próprio instrumento, tenha vindo para o vocabulário hebraico através do hitita (cf. KB, 
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1005 n p (kenãt) 

in loc.). Provavelmente o kinnôr era uma lira, e não uma verdadeira harpa. Liras 
aparecem em várias pinturas e esculturas antigas. 

Embora a maioria das referências à harpa ocorra num contexto de adoração pública, 
cerca de seis referências indicam que ela era um instrumento usado para recreação e 
descontração. Era comum a harpa ser tocada em festas (Gn 31.27), presumivelmente por 
dançarinas (Is 23.16). O kinnôr é o primeiro instrumento musical mencionado na Bíblia. 

Tanto Jó (21.12) quanto Isaías (5.12) declaram que são os ímpios que têm momentos 
de regozijo e alegria, e ambos abordam a injustiça que isso significa. 

A maior parte das referências mostra a harpa num contexto religioso. Este e outros 
instrumentos caracterizavam os filhos dos profetas (1 Sm 10.5; SI 49.4 [5]; cf. 1 Sm 16.23). 
Como resultado do amplo emprego da harpa e de outros instrumentos na celebração do 
retorno da arca (2 Sm 6.5; 1 Cr 13.8), parece que a música instrumental atingiu o seu 
apogeu na adoração em Israel (1 Cr 25.1, 3, 6). Estudos de salmos de júbilo associados 
com harpas mostram que o amor inabalável, a fidelidade e a justiça do Criador-Redentor 
eram temas centrais no regozijo de Israel. 

Bibliografia: —BEST, H. M. & HUTTAR, D. Music, musical instruments. In: ZPBD. 
—SELLERS, O. R. Musical instruments of Israel. BA 3:33-48. 

kinneret, kinãrôt. Quinerete. Lago no norte da Palestina e importante como ponto 
limítrofe da terra de Israel. No NT é conhecido como mar da Galiléia ou de Genesaré. A 
palavra ocorre quatro vezes com a terminação et e três vezes com ôt. Esse nome próprio 
aparece em listas topográficas egípcias. Não há concordância quanto à etimologia semítica 
do vocábulo. Albright sugere uma conexão com a deusa da lira, Kinnâr, em ugarítico (YGC, 
p. 144).' 

Em Números 34.11 Quinerete é apresentado como um dos marcos da fronteira 
oriental da terra de Canaã. Em Josué 12.3 o ponto mais a oeste do território de Siom é 
indicado como o vale do Jordão, desde o mar Salgado até Quinerete. Em Deuteronômio 
3.17 esta mesma designação é dada à região ocidental do território que foi entregue à 
meia tribo de Manassés e às tribos de Gade e Rúben (cf. também Js 13.27). 

Como também ocorreu na época do NT, a região logo a oeste e a norte do lago 
(aproximadamente a mesma área do território de Naftali) era chamada pelo mesmo nome 
do lago. Desse modo, numa passagem diz-se que Ben-Hadade, da Síria, capturou todo 
Quinerete (1 Rs 15.20). Houve também em Naftali uma cidade com o mesmo nome, 
conjecturalmente identificada com Tell el-'oreimeh (Js 19.35). 

J.N.O. 

(kinneret). Veja o n? 1 004b. 

1005 n]Z> (kenãt) companheiro, colega (Ed 4.7). 

1006 KÇ>5 (kese') lua cheia (Pv 7.20; SI 81.4). 

1007 KD3 (kissê') assento, banco sem encosto, trono. 
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1007 (kissê') 

Ocorre 136 vezes, das quais 34 em 1 Reis, 17 em Jeremias e 15 em Crônicas. Com 
apenas sete exceções, todas essas ocorrências referem-se a tronos reais ou divinos. Em 
todos os casos, a palavra indica um assento de honra. Raiz idêntica aparece em ugarítico 
(ks') e acadiano (kussü, do sumério GU.ZA), ao passo que tanto o aramaico quanto o árabe 
apresentam um r adicional: karsa' (aramaico), kursiyu (árabe). Talvez um empréstimo 
lingüístico. 

Conforme mencionado acima, parece que a idéia básica da raiz é a de "assento de 
honra" (Eúde, Jz 3.20; Eli, 1 Sm 1.9; 4.13; 18, etc.). A única possível exceção a isso acha-se 
na descrição do pequeno quarto do profeta (2 Rs 4.10), onde a ARA traduz por "cadeira". 

Nos usos em que a tradução tem sido "trono", um pequeno número de passagens tem 
que ver literalmente com tronos. Tais textos são ou descrições de tronos (1 Rs 10.18; Ez 
1.26, etc.) ou declarações acerca de reis que se assentam em tronos específicos para julgar 
(Et 5.1; Jr 1.15; etc.), tratar de questões de estado (1 Rs 22.10) ou receber a honra que 
lhes é devida (2 Rs 25.28). 

A grande maioria das referências a trono usa a palavra figuradamente. Desse modo, 
assentar-se no trono do reino era governar o reino ou, em alguns casos, começar a 
governar o reino (cf. 1 Rs 16.11, etc.). Dos 87 usos figurados, pelo menos 47 indicam que 
era Deus quem colocava alguém no trono ou então retirava-o dali. Muitas dessas 
passagens estão relacionadas com o estabelecimento da linhagem davídica, e, destas, a 
grande maioria diz respeito à subida ao trono de Salomão (1 Rs 1—2). As freqüentes 
afirmações de que Deus "estabeleceu" ou "firmou" (kün, q.v.) o trono de alguém indicam 
também que a estabilidade de um rei, não importa o contexto em que isso ocorra, é 
resultado da soberania de Deus. 

Em várias oportunidades o livro de Provérbios enfatiza que nenhum trono se firma 
mediante o uso da força, mas sim da misericórdia, justiça e retidão (Pv 16.12; 20.8, 28; 
25.5; 29.14). Mas fica evidente que a pergunta imediata é: de acordo com o padrão de 
quem? Para os hebreus esta não era uma pergunta difícil. Está claro que o verdadeiro Rei, 
por quem todos os seres humanos, inclusive os reis, são julgados, é o Rei Celeste. O estudo 
da relação entre a palavra kissê' e a pessoa de Deus põe isto à mostra. O trono divino 
está firmado para sempre (SI 93.2; 103.19; Lm 5.19). Está firmemente estabelecido nos 
céus (Is 66.1; Jr 3.17) bem como no local que ele escolheu, Jerusalém. Os 
pronunciamentos que, estando em seu trono de juízo, ele faz são totalmente verdadeiros 
e justos (SI 74.8 [9]; 89.14 [15]). Em nenhuma outra passagem fica tão claramente exposta 
a dicotomia entre o rei humano falível e o rei divino infalível como em 1 Reis 22. Nesta 
passagem Josafá e Acabe estão sentados em seus magníficos tronos reais para receberem 
a profecia de Micaías (v. 10). Mas Micaías relata que viu Deus sentado em seu trono, e 

Ique ele deu uma palavra de condenação acerca dos esforços reais contra a Síria (v. 19). 
Deus é o rei de Israel e Judá {cf. também Is 6.1). 

Essa dicotomia está definitivamente resolvida no Messias. Na medida em que os 
israelitas olhavam para a sua longa e desastrosa série de reis e na medida em que 
comparavam tais reis com o padrão divino e perfeito é que eles vieram a ansiar por aquele 
Filho de Davi que viria governar a eles e ao mundo com base no amor e não no egoísmo, 
com eqüidade e não com parcialidade (Is 9.7 [6]; 16.5; Jr 22.11-23.6; Zc 6.13). O 
testemunho do NT é que esse rei já veio e que toda a criação aguarda com grande 
expectativa o dia da sua coroação, quando ele ascenderá ao seu trono para todo o sempre. 

J.N.O. 
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1008 rçs (kãsâ) 

1008 nç>2 (kásà I. cobrir, ocultar, esconder. Em umas poucas passagens 
usado com o sentido de "perdoar". 

Termos Derivados 

1008a krJsúy) coberta externa (do tabernáculo). Usado apenas em NúmerdB 
4.6. 14. 

ir Sc k'süt) coberta. 
1-X Sc - ímikseh) cobertura. 
lGOSd "~ZZZ (mekasseh). Na forma esta palavra é um particípio do piei e, em 

seus quatro usos, pode ser tratada como um substantivo ativo, "aquilo [ou 
aquele] que cobre". 

Usualmente o verbo kãsâ I tem o sentido literal de "cobrir". Sapos cobriram o Egito 
(Êx 8.6 [2]). A nuvem cobria o tabernáculo (Nm 9.16). 

O vocábulo também é empregado no sentido mais genérico de "esconder" (Gn 37.2S{ 
Pv 10.18, A R A , "reter") ou "superar" (Pv 10.6, 11, N I V , "a violência confunde a boca dasj 
perversos"; ARA, "na boca dos perversos mora a violência"). Em Gênesis 7.19-20 os montes 
foram "cobertos"; o hebraico não especifica com que foram cobertos. A ARA, ao especificar 
que foi água que cobriu os montes, vai além do texto hebraico. O hebraico pode 
simplesmente indicar que, devido à tempestade, as montanhas estavam ocultas da vista] 
do homem. 

É provavelmente o sentido de "esconder", "ocultar", que leva ao significado 
"perdoar'. Na conhecida passagem de Salmos 32.1, kãsâ, "cobrir" (qal), é paralelo] 
nãsã', "perdoar". No versículo 5 a palavra é utilizada com o sentido de "ocultar". S 
85.2 f3] é bastante parecido e apresenta o mesmo paralelo de kãsâ com nãsã'. 
sentido também ocorre em Neemias 4.5 [3.37J, onde o verbo paralelo é mãhâ, "ap 
Em Provérbios 17.9 e 28.13 o sentido é provavelmente o de "ocultar". O contraste é 
a idéia de confessar ou tornar conhecido. Provavelmente é exagerado fundamentar 
teologia veterotestamentária do perdão nesses versículos de Salmos e Neemias. Te 
argumentado, mais com base em kãpar, "expiar" (q.v.), que alguns traduzem por "cobriartL 
que no AT os sacrifícios apenas cobriam o pecado até que este fosse de fato tratado ap] 
cruz. E verdade que este ponto de vista apresenta a verdade de que, no AT, o sangue de 
touros e bodes era incapaz de pagar o preço do pecado. Mas parece que devemos dizer qofc 
no AT o pecado era de fato perdoado por Deus com base no derradeiro sacrifício que esta i* 
para vir. Os sacrifícios do AT eram simbólicos e típicos, mas o perdão era real. Pelo menorf 
as demais palavras nãsã', "remover", mãhâ, "apagar, riscar", sãlah, "perdoar", ett9 
deixam implícito um perdão real de modo que os pecados eram removidos e levados a uma 
distância imensurável (SI 103.3, 11-12). 

kcsüt. Coberta. Palavra usada apenas oito vezes, a maioria das vezes com referência a 
vestuário. Mas observe-se que Gênesis 20.16, onde "cobrir os olhos" C&iayim, A R A , "ser 
compensação") é interpretado pela NIV como "cobrir a ofensa" (provavelmente l endo 
'éwõnim\ cf. BLH). 
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1011 bçç (kãsal) 

m i k s e h . Cobertura Este substantivo refere-se à cobertura de couro (de animais 
marinho) sobre o tabernáculo. Uma vez refere-se à cobertura da arca de Noé. Será que 
isto significa que a arca possuía um forro protetor de peles de animais? 

Bibliografia: GlRDLESTONE. SOT. pp. 135-8. 
R.L.H. 

1009 ÜD (ksh). II. Aceita como raiz de: 
1009a nOD (keset) faixei, frontal 

1010 PIOS (kãsah) decepar, podar (uma planta) (SI 80.16 [17]; Is 33.12). 
VOD (k'sü). Veja o n! 1 011c, e. 
ftfTOD (k'stlüt). Veja o n? 1 Olld. 

1011 (kãsal) ser tolo. 

Termos Derivados 

1011a 1703 (kesel) confiança, esperança. 

1011b tnbcp (kislâ) confiança, tolice. 

1011c tVp? (kfsil) /, insensato, estulto. 

101 ld t n ^ C D (kesilüt) estultícia. 
10 l i e f / Ç 3 (k'sil) II, constelações, Órion. 

O verbo kãsal ocorre só uma vez, em Jeremias 10.8, onde adoradores de ídolos são 
chamados de tolos. Parece que o cognato árabe tem um significado original de "ser 
vagaroso", referindo-se àquilo que é espesso, arredondado ou gorduroso (BDB). A partir de 
kãsal surgem vários derivados. 

kesil. I. Insensato, estulto. Este substantivo, exceto em três ocorrências em Salmos, 
acha-se apenas em Provérbios e Eclesiastes. Em Provérbios há três palavras que podem 
ser traduzidas por "tolo": 1) k'stl, que se refere à pessoa estulta ou obstinada não por 
motivo de deficiência mental mas por causa de uma propensão a fazer escolhas erradas; 
2) 'ewil, que se refere à insolência moral; e 3) nãbãl, que indica a pessoa grosseira de 
índole mesquinha. 

"Estultícia" e "estulto" são, respectivamente, o oposto de "sabedoria" e "sábio". kesíl 
refere-se a um estilo de vida atraente para as pessoas imaturas mas que pode levar à 
destruição e à ruína. O escritor de Eclesiastes resume a argumentação em favor ou da 
sabedoria ou da estultícia afirmando que a sabedoria é muito melhor que a estultícia da 
mesma forma como a luz é muito melhor do que as trevas (Ec 2.1-13). Ligado a esta 
conclusão está o fato de que a sabedoria conduz a pessoa pelo caminho direito que leva 
ao brilho do dia pleno ao passo que a estultícia seduz a pessoa para o caminho que conduz 
às trevas (Pv 4.18-19). 

Note-se o tipo de escolhas que o k'sil faz. Seus olhos são incapazes de ver qualquer 
caminho ou conduta adequados. Ele é capaz de percorrer a terra em busca daquilo que 
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1011 (kãsal) 

é certo, mas em vão. Aparentemente ele não se concentra naquilo que é certo (Pv 11 
O estulto imagina que é capaz de alcançar sabedoria quando, na verdade, não 
qualquer inclinação para isso (Pv 17.16). Ele não tem qualquer prazer no entend: 
(Pv 18.2), odeia o conhecimento (Pv 1.22) e, por isso, não escolhe o temor do Senhor 
1.29). O fim da complacência do estulto é a destruição (Pv 1.32). 

O estulto constitui uma séria ameaça à comunidade. Associar-se a um estulto, 
possui uma idéia distorcida de valores, impede a pessoa de alcançar o conhecimen 
14.7). Ele pode causar sérios problemas a seu próximo, pois na realidade ele tem 
em praticar a impiedade (ou a lascívia; Lv 18.17; Pv 10.23). Aquilo que um insensato 
causa discórdia e envolve-o em contendas com seus adversários (Pv 18.6). Todo aquele 
fizer amizade com ele será destruído (Pv 13.20). Os pais de tolos ou insensatos so 
bastante. Sua mãe se entristece por causa dele (Pv 10.1), e o seu pai jamais tem 
alegria com ele (Pv 10.1; veja também Pv 17.25; 19.13a). Assim mesmo, no que lhe 
respeito, o estulto despreza sua mãe (Pv 15.20). 

kese l . Confiança, esperança. Confiança e esperança estão relacionadas com fé (ou 
de fé) em Deus (Pv 3.26; Jó 8.14). Na qualidade de insensatez ela é identificada com o 
(Ec 7.25) e aplicada àqueles cujo estilo de vida é viver exclusivamente para este mu: 
(SI 49.13 Í141). Em cinco outros usos, kesel é traduzido como "lados" (Lv 3.4, 10, 15; 
38.7 (8J; ARA, "lombos"). 

kislâ. Confiança, estultícia. O temor a Deus foi a confiança de Jó (Jó 4.6). Ao me 
tempo, alguém que experimentou a paz de Deus não deve voltar à estultícia (SI 85.8 [9 

k°s i lü t . Estultícia. Palavra que descreve a insensatez em oposição à sabedoria (hokmâ 
A imoralidade sexual, caracterizada como kfsilüt, é contrastada com sabedoria, que chama 
os imaturos a uma vida de retidão. 

k e s i l . II. Constelações (Is 13.10), Órion (Jó 9.9; 38.31; Am 5.8). A relação enj 
palavra e kesil I é incerta, visto que nas passagens de Jó e Amós kesil se refere a 
estrela específica, ao passo que em Isaías o plural kesilêhem, "suas constelações", é 
num sentido mais genérico. 

Em Jó 9.9 a LXX traduz k'sil por "Hesperus" (que tem que ver com a mi 
estrela vespertina, portanto, o Oeste ou Ocidente). A Vulgata faz o mesmo. Em Jó] 
"soltar os laços do Órion" (ARA), a LXX traz uma tradução semelhante, "abrir os 
Órion". Nesta passagem a Vulgata traz "Arcturus" como tradução de "Órion**. 

Existem diferenças de opinião acerca dos grupos estelares. "Arcturo" é 
diferentes maneiras nas versões: em Jó 9.9 emprega-se o vocábulo para traduzir 
de estrelas chamado em hebraico 'ãsh, mas a LXX traduz por "Plêiades". e a 
"Ursa"; a palavra é usada na LXX para designar o grupo astral kímâ (Jó 9.9). 
38.31 usa-se "Plêiades" para traduzir kimá. A Vulgata emprega "Arcturus"" como 
de k'sil. Em Isaías 13.10, "as estrelas dos céus e suas constelações'" (lit.,'. o 
k'silêhem é traduzido pela LXX por "as estrelas dos céus e Orion". 

Existem outras possibilidades. O Targum de Jònatas traduz k'sil por ~ 
Jó 9.9 e 38.31. Quanto a Isaías 13.10 o Targum traz "as estrelas dos céus e 
No uso moderno, em árabe al gibbar designa a constelação de Órion. o que 
acontece com o vocábulo do hebraico moderno gibbôr, "o valente". 



1015 "D (kãsap) 

ografia: —BLANCK, S. H. Folly. In: IR. v. 2, pp. 303-4. — FRAENKEL, J. Astronomy. 
Encyclopedia Judaica, v. 1, p. 795. —GREENSTONE, Julius. Prouerbs. Jewish 
cation Society, 1950. —HARRIS, R. Laird. Proverbs. In: WBC. —HESPERUS. In: Oxford 
ical Dictionary. —KLDNER, Derek. Proverbs. Inter-Varsity, 1964. —ORION. In: Oxford 
' al Dictionary. —ORION, the Pleiades, the Hyades. In: I^arousse Encyclopedia of 
'lgy. Prometheus, 1959. pp. 164-5. —TOY, C. H. Proverbs. In: ICC. —VVALKER, W. 

Fool, folly. In: ISBE. v. 2, pp. 1124-5. —THAT. v. 1, pp. 836-7. 
L.G. 

2 Tbor lkislêw) quisleu. O nono mês do calendário babilônico. Usado apenas nos 
livros pós-exílicos de Zacarias (7.1) e Neemias (1.1). Quanto aos demais meses, veja 
hodesh, n? 613b. 

13 CDD (kãsam) tosquiar, aparar (cabelo) (Ez 44.20). 

Termos Derivados 

1013a T.ÇOD (kussemet) espelta. 
1013b *CC"D (kirsèm) despedaçar. Ocorre somente no piei, em Salmos 80.13 

(141, "o javali da floresta a devasta". 

npps (kussemet). Veja o n°. 1 013a. 

14 ZQ2 (kãsas) calcular (Êx 12.4). 
1014a CDQ (niekes > cálculo, proporção a ser paga, imposto (Nm 31.28). 
1014b nçi;^ (miksá) cálculo (de um número, Êx 12.4; estimativa do valor de 

algo, Lv 27.23). 

15 (kãsap) ansiar, ter saudade de (com SI 17.12; Jó 14.15). 

Termo Derivado 

1015a t^OD (kesep) prata, dinheiro. 

No grau nifal a raiz significa "ter saudade de" (Gn 31.30), "estar envergonhado" (Sf 
I. assim interpretam KB, BDB, GB, ZOR). Com a partícula negativa lõ' significa não ter 

5onha. (Alguns estabelecem uma relação com kesep, "prata", como o metal descolorido; 
o verbo do hebraico médio hiksíp, "ficar pálido de tanta vontade".) 

p. Prata; dinheiro (emprata). Kesep designa a prata recém-garimpada e derretida 
25.4; 26.23; Ez 22.18) e o material usado em utensílios, trombetas, ídolos (Gn 44.2; 
3; Nm 10.2; Êx 20.23; Is 2.20). É com freqüência usada com numerais para indicar 

os de prata (onde a palavra sheqel [siclo] ou sh qãlim [siclos] encontra-se omitida: Gn 
16; 45.22). O vocábulo também é usado junto com "minas" (Ed 2.69; ARA, "arraté:.-"»ou 
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1016 OVD (kã'as) 

"talentos" (Êx 38.27; 1 Rs 20.29; 1 Cr 19.6). Pode-se usar a palavra para designar o 
de venda (Lv 25.50). 

A prata é encontrada como um metal nativo em algumas minas da Grécia. Taml 
era extraído do minério de prata mediante fundição com chumbo. A liga chumbo-prata 
purificada através do aquecimento e da queima do chumbo como oxido. As impures 
eram retiradas ao virem à superfície. Mo AT existem freqüentes referências ao fogo 
ourives e à escória da prata (Ez 22.18-22). 

A prata era o padrão usual de comércio. Nos dias de Moisés dois siclos eram o pi 
de um carneiro (Lv 5.15). Moedas de prata eram usadas na Grécia já em 670 a.C. No 
não encontramos claras referências a moedas de prata, mas é possível que Esdras 8.2 
esteja mencionando o dárico de ouro dos persas. 

Bibliografia: — BOWES, D. R. Metallurgy. In: ZPEB. v. 4, p. 210. —ARCHER, G. 
Coins. In: ZPEB. v. 1. p. 903. 

G.LJÜ 

nÇD (keset). Veja o n! 1 009a. 

1016 CiO (kã'as) estar irritado, indignado, irado, enfurecido, magoado„J 
desgostoso; provocar à ira. 

Termos Derivados 

1016a +01?? (ka'as) irritação, desgosto. 
1016b ÈMD (ka'as) irritação. Variação dialetal de ka'as. 

O sentido da raiz kã'as é o de "irritar", "agitar", "atiçar" ou "provocar" a pessoa de 
modo que ela não se contenha e realize ações específicas. Este termo, bem como os 
sinônimos designativos de ira e indignação ('ap, hêmã, qatsap, e 'ebrâ; veja um exame dos 
sinônimos em qãtsap), são usados antropomórfica e antropopaticamente com referência 
a Deus. Tais vocábulos indicam que Deus, no seu íntimo, é irritado e provocado peia 
rebeldia ou pecado. Quando aplicado a Deus, o termo deixa implícito que o homem é capaz 
de afetar até o coração de Deus, de modo a fazer com que ele se inflame, sinta dor ou 
mágoa em diversos graus de intensidade. 

No grau qal o verbo é empregado cinco vezes para indicar o estado de irritação nas 
pessoas. Desse modo, o rei Asa irritou-se ou exasperou-se quando foi repreendido pelo 
profeta Hanani (2 Cr 16.10); o mesmo aconteceu com Sambalá quando ele viu pessoas 
trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém (Ne 4.1 [3.33]). A partir desses 
exemplos podemos concluir que o estado de irritação normalmente não é próprio para um 
verdadeiro íilho de Deus. De fato, Eclesiastes 7.9 ensina que o filho de Deus não deve ter 
um espírito que se irrite facilmente, pois tal reação é própria dos insensatos. 

Ezequiel diz que Deus não fica indefinidamente nesse estado de irritação quando seu 
ciúme é aplacado (Ez 16.42). Aliás, a irritação não é um atributo permanente de Deus. 
Mas assim mesmo o seu povo pode provocá-lo à ira e à indignação com a infidelidade. 
Sendo santo e amoroso, Deus só vai partilhar de si mesmo com um povo a quem se ligou 
através do amor manifesto na aliança e ao qual tomou para si mesmo para comunhão e 
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1007 (kissê') 

serviço. Ele jamais compartilha de si próprio com os profanos e ímpios. Por isso, quando 
o povo da sua aliança é infiel com ele, Deus, em virtude de sua santidade e de seu amor 
zeloso (Êx 34.14), é provocado â ira e à indignação contra eles. É assim que Deus pode ser 
profundamente irritado, agitado, magoado ou entristecido pelo povo de Israel 
desobediente. Esta é a tônica geral das 45 passagens do AT em que se usa o grau hifil 
deste verbo. Por exemplo, Moisés advertiu os israelitas de que, se seus descendentes, 
depois de terem estado na terra prometida, se corrompessem fazendo qualquer forma de 
imagens de escultura, o Senhor ficaria profundamente irritado com eles. Ele convoca os 
céus e a terra a serem testemunhas de que Deus. em sua irritação, fará com que sejam 
totalmente eliminados da face da terra (Dt 4.25). Moisés fala também de seu temor de 
Deus quando Deus é levado a um estado de profunda irritação 'Dt 9.1-8). E, quando Deus 
é contínua e profundamente provocado, irritado, entristecido^ é preciso fazer muita coisa 
para aplacar o coração de Deus. Por exemplo, o rei Manasses provocou tanto a Deus com 
seu envolvimento total com a idolatria (cf. 2 Rs 21.1-26) que, quando o rei Josias procurou 
realizar reformas, o Senhor ainda não se deixava aplacar. O juízo teria de cair sobre Judá 
(2 Rs 23.26), um juízo que destruiu muitos dentre o povo e que retirou a nação do meio 
da terra prometida. Este juízo, que está em harmonia com a justiça de Deus, não é 
contrário ao amor divino. Pelo contrário, é uma expressão do amor divino, o qual foi 
ofendido, rejeitado e profundamente entristecido. O amor divino sofre bastante; ele 
também se defende e remove aquilo que lhe provoca irritação e tristeza. 

ka'as. Irritação, provocação, ira, indignação, rancor, desgosto, mágoa, tristeza. 
Ao contrário do verbo, este substantivo não é usado com referência a Deus. 

O homem irrita e provoca Deus à ira. Este gesto do homem é mencionado várias 
vezes: Jeroboão irritou Deus com suas provocações pecaminosas, ou seja, a adoração de 
bezerros (1 Rs 15.30), da mesma forma como Israel posteriormente o fez com suas 
idolatrias, que são chamadas de "provocação de suas ofertas" (Ez 20.28; ARA, "ofertas 
provocantes"). Isso ressalta o fato de que o homem irrita a Deus; ao cair no pecado, o 
homem, que foi criado e chamado para agradar e glorificar a Deus, causa uma profunda 
agitação no coração de Deus. 

O homem também é uma fonte de irritação para o seu próximo. Penina irritou Ana 
e causou-lhe muitos desgostos (1 Sm 1.7, 16). Um filho estulto causa irritação ou desgosto 
em seu pai (Pv 17.25). Adversários, tanto físicos quanto espirituais, são uma fonte de 
irritação e lágrima.- para os justos (SI 6.7 181). Dessa forma, por sua natureza o homem 
deixa tragicamente de viver em paz e alegria com seu próximo, conforme Deus lhe ordena 
que faça. 

Bibliografia: THAT. v. l , pp. 838-41. 
G.V.G. 

(ka'as). Veja o n? 1 016b. 

1017 (kêp) rocha (Jr 4.29; Jó 30.6). 

(kap). Veja o n! 1 022a. 
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1018 HED (kápâ) 

1018 H23 (kãpâ) abrandar (Pv 21.14). 

"1Í5D3 (kepôr). Veja os 1 026a, b. 
0*22 (k'pis). Veja o n? 1 021a. 
T5P (k'ptr). Veja o n? 1 025a. 

1019 (kãpal) dobrar em dois, duplicar (Êx 29.6; 28.16; 39.9); nifal: ser 
duplicado (Ez 21.14 [19], referindo-se à espada que golpeia duas vezes). (Árabe 
kiflun, "duplicar"; acadiano kapãlu, "enrolar em espiral, torcer".) 

Termos Derivados 

1019a (kepel), C.^SD Ckiplayim) do&ro (Jó 41.13 [5]), i.e., a espessura 
redobrada da couraça do crocodilo). O dual kiplayim refere-se a uma porção 
dupla (de castigo, Is 40.2). 

1019b rfpSSDÇ (makpêlâ) Macpela (talvez Caverna Dupla). 

Nome da caverna adquirida por Abraão para o sepultamento de Sara e, mais tarde, 
de si próprio e de Jacó, no campo que ficava a noroeste de Hebrom e pertencia a Efrom, 
filho de Zoar, o heteu (ou hitita; Gn 23). Foi adquirida por 400 siclos de prata. O local 
ficava defronte de Manre (v. 19). 

[A negociação tem sido objeto de bastante debate. Ela tem sido entendida como uma 
típica negociação oriental em que uma das partes procura pechinchar o preço, mas que 
termina com Abraão, quase um estrangeiro, tendo de pagar uma grande quantia. M. 
Lehmann (veja bibliografia) sustenta que aí temos um exemplo das leis hititas. Abraão 
pediu para comprar apenas a caverna. Mas Efrom insistiu em que ele ficasse com a 
propriedade toda e, desse modo, livrou-se de obrigações feudais para com seu suserano. 
Speiser (Afl, Genesis, pp. 171-3) duvida que Efrom fosse membro da longínqua nação 
hitita. Em vez disso ele acredita que Efrom era um não-semita que poderia ser mais 
facilmente convencido a vender a um estrangeiro como Abraão. Pelo menos há 
concordância que 400 siclos eram um preço bastante elevado. 

O túmulo de Macpela mostrado hoje em dia a turistas foi construído no período 
herodiano, conforme se vê na parte de baixo da obra de alvenaria. Sobre isso foi 
construída uma igreja, atualmente uma mesquita. O local foi, portanto, identificado desde 
antes da dispersão. Talvez seja o verdadeiro local. Veja o artigo de H. G. Stigers (veja 
bibliografia), que auxiliou nas escavações Hammond no tell da antiga Ilebrom. R.L.H.] 
Bibliografia: —LEHMANN, M. Abraham's purchase of Machpelah and Hittite law. BASOR 

129:15-8. —STIGERS, H. G. Machpelah. In: ZPEB. v. 4, pp. 26-8. 
G.L.A. 

1020 ikãpan) ter fome, estar faminto. Ocorre somente em Ezequiel 17.7, kãpnâ 
'dl, "estender com fome" (ARA, "lançar"). 
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1007 (kissê') 

Termo Derivado 

1020a '23 (kãpãn) fome (Jó 5.22; 30.3). 

1021 (kps). Aceita como raiz de: 
1021a (kãpts) caibro (de telhado), viga. Ocorre somente em Habacuque 2.11. 

1022 ^SD (kpp). Aceita como raiz de: 
1022a (kap) mão (aberta ou virada para cima, de modo a expor a palma, em 

contraste com yad, "mão" ou "punho"); palma da mão, sola dos pés (Gn 
40.11; 2 Rs 4.34; Lv 14.16; Gn 8.9; Js 3.13); punhado (de comida, 1 Rs 17.12). 

1022b ri22 (kippâ) ramo, folha. 

kap. Palma da mão. kap também é empregado para designar mãos estendidas em 
oração (Êx 19.29; Is 1.15). Pode também referir-se a uma frigideira ou a um utensílio 
côncavo (Êx 25.29; Nm 4.7) ou à cavidade de uma atiradeira (1 Sm 25.29). A palavra não 
é empregada tão amplamente quanto yad e também não tem a variedade de significados 
daquele vocábulo (e.g., yad também significa "força"). Em ugarítico usa-se kp para referir-
se às mãos amputadas do inimigo, palavra aparentemente empregada na contagem de 
cadáveres (UT 19: n? 1 286). Este uso hediondo não é claramente confirmado no AT, mas 
talvez seja esse o sentido em Juizes 8.6, 15. 

G.L_A. 

1023 (kãpar) I, fazer expiação, fazer reconciliação, purificar. (Verbo 
denominativo.) Provavelmente deve-se fazer distinção entre esta raiz e kãpar II, 
"calafetar com betume". 

Substantivo de Origem 

1023a (kõper) I, resgate, dádiva para obter favor. 
1023b (kippur) expiação (plural kippurim), usado especialmente na 

expressão "dia da expiação". 
1023c (kappõret) propiciatório, local da expiação. 

A raiz kãpar é usada cerca de 150 vezes. Tem sido objeto de intensos debates. Existe 
uma raiz árabe equivalente que significa "cobrir" ou "ocultar*. Com base nessa associação, 
existe a suposição de que a palavra hebraica signifique "cobrir o pecado" e, dessa maneira, 
aplacar a divindade, fazendo uma expiação (como entendido em BDB). Já se sugeriu que 
o ritual veterotestamentário simbolizava o pecado sendo coberto até que fosse tratado de 
fato pela expiação por Cristo. Não existe, porém, quase nada que favoreça esse ponto de 
vista. A relação com a palavra árabe é tênue, e a raiz hebraica não é empregada com o 
sentido de "cobrir". O verbo hebraico jamais é utilizado no grau simples (qal), mas 
somente nos graus intensivos derivados. Freqüentemente esses graus intensivos não 
indicam ênfase, mas simplesmente que o verbo deriva de um substantivo, cujo significado 
é mais básico para a idéia original. 
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1024 -12D (kãpar) 

kõper. Resgate. Cada israelita devia dar para o serviço do santuário meio siclo co 
dinheiro de "resgate" ( Êx 30.12). O Egito, aos olhos de Deus, foi dado como "resgate" para 
a restauração de Israel (Is 43.3). Esta palavra "resgate" é paralela a "remir" (pãdâ, q.v.J 
em Salmos 49.7. Há uma advertência de que a pessoa culpada de homicídio deve ser 
morta — não se deve apresentar "resgate" em favor dela (Nm 35.31). Também se usa a 
palavra com o sentido negativo de "suborno", que obtém favores de forma ilícita (1 Sm 
12.3). 

A partir do sentido de kõper, "resgate", pode-se entender melhor o significado de 
kãpar. Significa "expiar mediante o oferecimento de um substituto". A grande maioria dos 
usos diz respeito ao ritual realizado pelos sacerdotes de aspergir o sangue sacrificial, 
assim "fazendo expiação" pelo adorador. Existem 49 casos de tal uso apenas em Levítico, 
e nesse livro não há confirmação do uso da palavra com qualquer outro sentido. O verbo 
é sempre empregado com relação à remoção do pecado ou contaminação, com exceção de 
Gênesis 32.20, Provérbios 16.14 e Isaías 28.18, onde se pode observar o sentido correlato 
de "apaziguar cora um presente". Parece claro que esse vocábulo ilustra com grande 
propriedade a teologia da reconciliação no AT. Requeria-se a vida do animal sacrificado, 
simbolizada especificamente pelo seu sangue, em troca da vida do adorador. O sacrifício 
de animais na teologia do AT não era uma mera expressão de gratidão à divindade por 
parte de um povo criador de gado. Era a expressão simbólica da vida inocente dada em 
lugar da vida culpada. Esse simbolismo fica ainda mais claro com o gesto em que o 
adorador colocava as mãos sobre a cabeça do animal a ser sacrificado e confessava seus 
pecados sobre aquele animal (cf. Lv 16.21; 1.4; 4.4 etc.) o qual era sacrificado ou então 
enviado para longe como bode expiatório. 

kippur. Expiação. Este substantivo deriva do verbo tal qual usado no grau intensivo. 
Iloje se usa no nome do feriado judaico deyom kippur, "dia da expiação" (usado somente 
no plural no AT), que era o décimo dia do sétimo mês, o mês de tisri. Esse dia solene era 
o único dia de jejum determinado para Israel. Era celebrado com uma oferta especial pelo 
pecado a favor de toda a nação. Somente naquele dia o sumo sacerdote entrava no lugar 
santíssimo e levava o sangue da oferta pelo pecado (cf. Hb 9.7). Um segundo bode era 
solto como bode expiatório, simbolizando a eliminação completa do pecado (veja 'ãzã'zèl, 
"bode expiatório"). 

kappõret. Propiciatório. Este substantivo é empregado 27 vezes e sempre se refere à 
tampa de ouro da arca sagrada, que ficava no santuário interno do tabernáculo ou do 
templo. Deus prometeu que, de cima do propiciatório, se encontraria com os homens (Nm 
7.89). Era o local onde Deus se tornaria "propício" ou "favorável" aos homens. O vocábulo 
deriva da raiz "expiar". O equivalente grego na LXX é geralmente hilastêrion, "local ou 
objeto de propiciação", palavra aplicada a Cristo em Romanos 3.25. Era nessa tampa da 
arca que o sangue era aspergido no dia da expiação. 

R.L.H. 

1024 (kãpar) //, revestir de betume. Este verbo denominativo é usado apenas 
em Gênesis 6.14, em que indica a impermeabilização da arca. O respectivo cognato 
é empregado no relato babilônico do dilúvio. 
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1029 "PP.33 (kaptôr) 

Substantivo de Origem 

1024a (kõper) II, betume. Substantivo do qual, decerto, derivou o verbo 
acima. Betume, pixe, asfalto eram empregados já em tempos remotos para 
fixar incrustrações em estátuas. Foi a escolha lógica para calafetar a arca, 
como mostram tanto a Bíblia quanto o relato babilônico do dilúvio. 

R.L.H. 

1025 "123 (kpr). III. Aceita como raiz de: 
1025a f T 2 3 (k'ptr) leãozinho. 
1025b IÇjb (kõper) II, nome de uma planta (hena?; Ct 1.14; 4.13). Derivação 

incerta. 
1025c ~>S3 (kãpãr) aldeia. Derivação incerta. Um dos elementos que, no NT, 

compõem o nome próprio "Cafarnaum". 
1025d "123 (kõper) IV, aldeia Variante de kãpãr Possivelmente o mesmo 

vocábulo que, no plural, é encontrado em Neemias 6.2. 

kepir. Leãozinho. É incerto que a palavra especifique a idade do leão. É diScil fazer 
distinção entre as diferentes palavras empregadas para designar o leão. Cf. lãbi'. 

Com freqüência é usada paralelamente a 'aryeh, "leão" (o termo genérico, geralmente 
indicando o animal adulto). Em Ezequiel 19.3, o k'pir aprende a apanhar a presa. Ocorre 
freqüentemente em narrativas, livros proféticos e poesia. Outras palavras designa tivas 
de leão são lãbi', layish, shahal e shahats. É difícil fazer distinção entre essas várias 
palavras. Algumas talvez se refiram à idade, outras à sua destreza, etc. 

G-L.A-
1026 123 (kpr). IV. Aceita como raiz de: 

1026a "liS? (kepôr) I, tigela (1 Cr 28; Ed 1.10; 8.27). 

1026b 1ÍS3 (kepôr) II, geada (SI 147.16; Êx 16.14; Jó 38.29). 

>1123 (kappõret). Veja o n? 1 023c. 

1027 *ü23 (kãpash) encurvar, comprimir, curvar junto. Ocorre somente no hifil 
(Lm 3.16). 

1028 1Y)5p3 (kaptôr) I, a ilha de Creta Em egípcio a palavra é grafada k-f-t-y(w); em 
acadiano, kaptara; em ugarítico, k-p-t-r. Terra natal ou pelo menos local de passagem 
dos filisteus (Am 9.7; cf. Dt 2.23; Jr 47.4). O adjetivo pátrio é kaptõrt, "cretense". 
(Em Mari a palavra era grafada ka-aptaru-u.) 

1029 T.H?3 (kaptôr) II, capitei (no alto de uma coluna) (Am 9.1; Zc 2.14); um 
punho (ARA, "maçaneta") ou uma saliência (do candelabro) (Êx 25.31; 37.17). 
(Palavra aparentemente derivada do nome Creta, que teria sido o local de onde pela 
primeira vez foram importados tais ornamentos.) 
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1030 "D (kar) 

1030 "13 (kar) pastagem. Derivaçao incerta. 

1031 "D (kõr) uma medida, geralmente de secos. Equivalente a um ômer, te 
portanto dez efas (q.v.). 

1032 (krbl) vestir uma capa, cingir-se. Ocorre somente no pual, em 1 Cr 15.27, 
"vestido de [ou cingido comi um manto de linho". 

1033 rn3 (kãrâ) I, cavar, escavar; perfurar mediante escavação. 

Termos Derivados 

1033a 7TO (kãrâ) cisterna, poço. 

1033b rriDü (mikreh) poço de sal (?). Somente em Sofonias 2.9. 
1033c rnDD (m'kurâ), (mekürâ) origem. 

O objeto deste verbo é geralmente um poço, uma vala ou uma cisterna. É usado 
figuradamente para a ação de apanhar uma pessoa mediante uma trama ou estratagema 
maligno (Pv 16.27). No nifal significa "ser escavado" (SI 94.13). Existe uma raiz diferente. 
kãrá; veja abaixo n° 1034. 

G.L.A. 

1034 rr^D (kãrâ) II, adquirir mediante comércio, negociar. Tem o sentido de 
"comerciar" (um bem), "fazer negócio", "comprar" (Jó 6.27, que traz a proposição 'al; 
Dt 2.6; Os 3.2).. 

1035 "I^ip (kãrâ) III, dar um banquete. Ocorre somente em 2 Reis 6.23, wayyikreh 
lãhem kêrà gedôlã, "e ofereceu-lhes um grande banquete". 

Termo Derivado 

1035a rnc (kérâ) banquete (2 Rs 6.23). 

1036 - T D (kfrüb) querubim. 

Nome de várias representações de seres angélicos descritos metade humanos, metade 
animais. Em português o substantivo deriva da forma plural kerubim, que é geralmente 
a forma usada. 

E incerta a derivação da palavra. O verbo cognato acadiano significa "abençoar, 
louvar, adorar" (CAZ)). Como uma das características dos querubins era a adoração de 
Deus, parece aceitável essa derivação. 

Os querubins são mencionados pela primeira vez como guardiães angelicais do 
paraíso perdido (Gn 3.24). Em seguida eles aparecem como figuras aladas de ouro puro 
que estão de frente uma para a outra e que têm debaixo de si o propiciatório (Êx 25.20). 
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Eles também foram um tema proeminente na decoração das cortinas do tabernáculo (Êx 
26.1, 31). Nada se diz aqui de sua aparência, exceto que eles tinham rostos, 
presumivelmente humanos, e asas. É significativo que Êxodo 25.22 diz que Deus falará 
com os homens de cima (m&al) do propiciatório e do meio (mibbên) dos querubins 
(também Nm 7.89). Albright e outros supõem que a iconografia representava Yahweh 
montado sobre os querubins da mesma forma como Hadade, o deus sírio da tempestade, 
é representado como montando um touro sagrado W . F . A L B R I G H T , What were the 
cherubim?, em The Biblical Archaeologist Reader, v. 1. p. 95). De fato, na maioria das 
passagens a ARA traduz a frase "habita (n)os querubins" (o texto não traz preposição 
alguma) por "está assentado acima dos querubins" (2 Sm 6.2; 2 Rs 19.15.1; Cr 13.6; SI 
80.1 [2]; 99.1; Is 37.16). Nesses textos a TB e a PIB trazem "se assenta sobre os querubins"; 
e a ARC e a BJ, "se assenta entre os querubins" (cf. BLH), em consonância com o uso de bên 
em Êxodo 25.22. 

No templo de Salomão houve um uso disseminado de querubins na ornamentação (1 
Rs 6.29, 32; 7.29). No lugar santíssimo ele fez dois grandes querubins com madeira de 
oliveira, os quais foram revestidos de ouro. Esses querubins estavam defronte um para 
o outro; as duas asas internas de cada um tocavam nas duas asas internas do outro acima 
da arca, e as duas asas externas encostavam na parede do santnáno A envergadura de 
cada querubim era de quatro metros e meio. Presumivelmente a anca original, com seus 
dois querubins de ouro maciço, ficava debaixo dessas imensas asas que se tocavam. 

No templo simbólico ou milenial de Ezequiel, usavam-se querubins para 
ornamentação (Ez 41.18-20, 25), mas não há nenhuma menção da arca com seus 
querubins. Os querubins decorativos tinham cada um dois rostos, de homem e de leão, 
que olhavam em direções opostas. A maneira mais fácil de entender isto é imaginar o 
querubim em pé, tendo um rosto virado para a direita e outro para a esquerda, algo como 
a águia de Habsburgo, mas não se pode ter isto com absoluta certeza. É desnecessário 
acompanhar Albright e muitos outros, segundo os quais eles eram esfinges 

Podem-se obter mais detalhes a respeito a partir da visão de Ezequiel 1. que é 
novamente mencionada em 9.3, no capítulo 10 e em 11.22. Ali os querubins esião como 
pilares nos cantos da estrutura que sustenta o trono de Deus. Eles tinham corpc e mãos 
humanos (1.5; 10.7), mas os pés eram retos como os de um bezerro — sem o calcanhar e 
os artelhos humanos. Esses querubins possuíam quatro asas. D J ;S C : riam o corpo em 
sinal de modéstia; duas estavam estendidas para cima, de sorte que suas pontas tocavam 
as asas dos querubins que estavam nos outros cantos. Os serafins (lit-, 'os ardentes") de 
Isaías 6 parecem ser criaturas semelhantes. Estes tinham seis asas e usavam as duas 
adicionais para voar a serviço de Deus. A descrição de Apocalipse 4.6-8 tem detalhes que 
fazem lembrar tanto de Ezequiel quanto de Isaías. Os querubins de Ezequiel 1 tinham 
quatro rostos — de homem, de leão, de boi e de águia. Não sabemos a razão disso. Talvez 
eles representassem o homem, animais selvagens, animais domésticos e aves na presença 
de Deus. Seus quatro rostos estavam de tal forma dispostos que a estrutura podia viajar 
para o leste, oeste, norte e sul com a velocidade de relâmpago e ir o tempo todo com o 
rosto voltado para a frente sem nenhum mecanismo de direção. As rodas que se 
entrecortavam (Ez 1.16, PIB) e pareciam como uma espécie de giroscópio tinham o mesmo 
efeito. O fato de esses querubins sustentarem o trono de Deus é, talvez, o motivo de em 
uma passagem os querubins do templo serem chamados de carro (1 Cr 28.18), embora a 
referência seja obscura. Na teofania de Salmos 18.10 [111, texto paralelo de 2 Samuel 
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22.11, a descrição é que Deus "cavalgava um querubim, e voou; sim, levado velozm 
nas asas do vento". 

Parece que a representação desses elevados seres angelicais varia de um texto 
outro, mas eles regularmente se encontram próximos do trono de Deus envolvidos 
adoração e no serviço. 

Bibliografia: —ALBRIGHT, W. F. What were the cherubim? In: The Bib 
Archaeologist Reader. v. 1, p. 95. —ACOMB, D. E. Cherub. In: ZPEB. v. 1, pp. 788-
—WOUDSTRA, M. The ark of the covenant from conquest to kingship. Presbyterian 
Reformed, 1965. pp. 68-77. 

R.L 

rnrr-p (k'ritüt). Veja o n? 1 048a. 

1037 (krk). Aceita como raiz de: 
1037a ~"p~CF' (takrik) manto. Ocorre na frase wftakrik büts w"argãmãn, "e um 

manto de linho fino e púrpura" (lit., isto é, um manto purpúreo de linho fino; 
Et 8.15). 

1038 (krkb). Aceita como raiz de: 
1038a (karkõb) rebordo, orla (Êx 27.5; 38.4), referindo-se ao ressalto de 

um altar. Em hebraico médio, tigela. 

1039 OÍTO Ckarkõs) açafrão (Ct 4.14). 

rnzro (karkãra). Veja o n! 1 046. 

1040 C~"Ip (kãram) cuidar de vinha ou videira. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1040a tC~D (kerem) vinha. 

Mencionam-se vinhas mais de 90 vezes no AT, sendo a primeira delas associada a 
Noé (Gn 9.20). O cultivo de uvas era e ainda é um aspecto importante da agricultura da 
Palestina. "O cereal, o vinho e o azeite" eram os três mais destacados produtos de origem 
agrícola (veja tirôsh). As uvas eram pisadas para fazer suco para vinho e eram também 
secas para fazer passas, que, a julgar pelo presente de Abigail a Davi, eram amplamente 
usadas (1 Sm 25.18; cf. 2 Sm 16.1). Pisar o lagar tornou-se uma incisiva figura do juízo 
divino (Is 63.3; Ap 14.19). As uvas da Palestina foram uma das provas de que a terra era 
produtiva (Nm 13.23), o que é especialmente significativo porque o Egito não se 
especializava no cultivo de uvas. As uvas não deviam ser colhidas a ponto de não sobrar 
nada nas videiras, mas os bagos que caíssem deviam ser deixados no chão para os pobres 
respigar (Lv 19.10). É famosa a vinha de Nabote, um patrimônio de que ele não queria 
se desfazer, mas que Acabe se apoderou para sua própria destruição. 
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Israel é a vinha divina (Is 5.1 ss.; Jr 12.10). Deus deu-lhe especial atenção, mas ela 
deu fruta amarga. " O S E N H O R ... desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento 
da lei; justiça, e eis aí clamor" (Is 5.7). Vinhas constituem um aspecto das imagens de 
abundância e paz na época do milênio (Is 65.21; Am 9.13). A videira também é usada na 
preciosa figura empregada no NT, "Eu sou a videira, vós os ramos" (João 15.5). 

R.L.H. 

1041 ^Cnr (karmel) I, plantação, terra fértil; fruto, fruto da terra; pomar. 

Com freqüência a palavra refere-se a um jardim plantado entre fileiras de árvores 
frutíferas (Is 10.18; Jr 2.7; Jr 48.33), a um "denso e fértil pomar" (Is 37.24, lit., "floresta 
de pomar") ou a um bosque de cedros imponentes (2 Rs 19.23, BLH). Também indica um 
tipo de comida, feita ou de frutas ou de grãos moídos ou amassados, formando uma massa 
(Lv 23.14; 2.14). 

1042 (karmel) II, Carmelo, um promontório logo ao sul de Haifa (fértil e 
frutífero, Js 19.26; 1 Rs 18.19); uma cidade nas montanhas a oeste do mar 
Morto (Js 15.55; 1 Sm 25.5). 

A serra do Carmelo é proeminente e famosa. Atualmente ela forma o porto de Haifa, 
o qual, porém, em tempos remotos estava bloqueado por pântanos. Constituindo a 
fronteira meridional do vale de Esdrelom, a serra do Carmelo se estende por uns 21 
quilômetros continente adentro na direção sudeste, atingindo uma altura de 523 metros. 
Megido, situado num desfiladeiro que corta a serra, foi no passado cenário de batalhas 
decisivas. Ali Tutmés III obteve uma vitória famosa, e ali também Josias encontrou a 
morte nas mãos do faraó Neco. 

A região do Carmelo tem sido habitada desde tempos antigos. As cavernas de Skhul 
e Tabun e várias outras no Uádi el-Mugharah forneceram os importantes esqueletos do 
"homem de Carmelo". Inicialmente datados com aproximadamente 130 000 anos. agora, 
mediante o método de carbono 14, foram datados com cerca de 35 000 anc~ A presença 
nele de aspectos do homem de Neanderthal misturados com aspectos modernos sugeriu 
o reestudo do homem de Neanderthal, o que levou à conclusão de que ele andava ereto 
e era moderno em muitas de suas características (cf. ALBRIGHT. \V. F . The archaeology 
of Palestine, ed. revisada, Pelican, 1961, p. 55; quanto à datação, veja Time and 
Stratigraphy in the Evolution of Man, publicações n? 1 469 da National Academy of 
Sciences, Washington, 1967, p. 20). 

Bibliografia: —BALY, D. Geography of Palestine. Harper. 1957. especialmente pp. 
152-3. —MARE, W. H. Carmel. In: ZPEB. v. 1, pp. 754-5. 

R.L.H. 

1043 ^DID (karmil) carmesim, carmim. 

(kirsêm). Veja o n? 1 013b. 
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1044 ITD (kárar) 

1044 JJH3 (liara*) curvar-se, ajoelhar-se, pôr-se de joelhos, ajoelhar (o ani 
para descansar), ajoelhar-se por reverência (diante de Deus ou de um rei) ( 
22.30; 72.9). 

Termo Derivado 

1044a i n ? (hera*) perna. Sempre usado no d uai e com referência às pernas 
animal. Empregado uma vez para designar as pernas saltadoras de 
gafanhotos, etc. (Lv 11.21). 

O verbo significa curvar-se, mas é aplicável tanto ao curvar-se em geral quanto aoj 
curvar-se em adoração ou em gesto de mesura (13 vezes). As vezes claramente indica 
ajoelhar-se. Pelo menos em 2 Reis 1.13 o capitão pôs-se de joelhos. Também, em Juiz: 
7.6, a maioria dos componentes do exército de Gideão ajoelhou-se para beber. Jó 4.4 j 
refere-se aos joelhos, "aos joelhos vacilantes [curvados] tens fortificado". 

Mas a palavra também pode ser utilizada num sentido mais genérico. Ela indica um 
animal que se abaixa para descansar (Nm 24.9). Também refere-se uma vez a uma 
mulher que se encurva por causa de dores de parto (1 Sm 4.19). Na maioria das vezes 
hifil refere-se figuradamente a "prostrar", "humilhar". 

E natural que aquele que cai de joelhos em sinal de respeito também curve as costas. 
Esta é, aparentemente, a conotação da palavra conforme é empregada para designar a 
postura de adoração. Não significa cair prostrado ao chão, mas cair de joelhos e curvar-se 
em adoração. 

Naturalmente o que é importante não é a posição, mas a atitude. A palavra pode, no 
entanto, dar uma indicação das posições que, na antigüidade, eram usadas para oração 
e adoração. Outras palavras são qádad, "curvar a cabeça", shãhâ, "prostrar-se". 

R.L.H. 

1045 OETO (karpas) algodão ou linho fino (Et 1.6). 

1046 " " O (kãrar) dançar. Ocorre somente no pilpel, m karkar, lit. "rodopiar" 
(somente em 2 Sm 6.14, 16). 

Termos Derivados 

1046a t " 3 (kar) cordeiro. 
1046b t«"n3"D (kirkãrâ) grandes quadrúpedes, bestas. 
1046c t""33 (kikkãr) disco redondo, distrito, pão, talento. 

kar. Cordeiro, carneiro, aríete. Esta palavra, que ocorre 19 vezes, não possui uma 
clara raiz verbal em hebraico. Substantivos semelhantes são encontrados tanto em 
acadiano quanto em ugarítico. O vocábulo refere-se a cordeiros criados para abate, mas 
não necessariamente num contexto de adoração pública. Três vezes em Ezequiel a palavra 
refere-se a aríetes. 
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k i r k ã r â . Quadrúpede grande e ágil. (ARA, "dromedário", embora a palavra seja 
feminina.) Aparece somente em Isaías 66.20, onde a palavra indica o modo ágil de viajar 
com que os antigos captores farão os exilados judeus voltar às pressas para sua terra 
natal. 

kikkãr. Disco redondo; distrito; um pão; talento. Este substantivo tem três sentidos 
diferentes. 1) Um disco redondo: uma tampa de chumbo (Zc 5.7); uma barra de ouro OU 
prata, geralmente pesando um talento (2 Sm 12.30; 1 Rs 10.10); uma unidade a partir da 
qual se fazem objetos menores (Êx 25.39; 1 Rs 9.14; o talento pesava cerca de 34,3 
quilogramas). 2) Um distrito ou território (circular), usado especialmente para designar 
o vale do Jordão (Gn 13.10; 1 Rs 7.46) ou o distrito de Jerusalém (Ne 3.22; 12.28). 3) Um 
pão redondo (1 Sm 2.36; Pv 6.36). O kikkãr como talento pesava 3 000 siclos. 

G.L.A. 

1047 É?~D (krs). Aceita como raiz de: 
1047a CTD (kárês) barriga (Jr 51.34). 

1048 r rD (kãrat) cortar fora (uma parte do corpo; e.g., cabeça^ mãos, prepúcio); 
talhar; abater árvores, derrubar ídolos (cortando-lhes a base); eliminar, 
matar; fazer (aliança). 

Termos Derivados 

1048a tTVm 13 (keritüt) rompimento (de relações), demissão. 
1048b tnirn:? (kerutôt) vigas. 

Cognatos são encontrados no verbo acadiano karãtu, "cortar fora^. e no adjetivo 
verbal, também acadiano, kartu, "cortado em pedaços", e também em Tigre, onde o 
equivalente verbal significa "dar cabo de". 

Além do significado literal desta raiz, a saber, "cortar fora" Êx 4.25: 1 Sm 5.4) ou 
"abater" (1 Rs 5.6 [20]; "lenhador", Is 14.8, MM), existe o significado metafórico de 
desarraigar, eliminar, remover, expulsar da comunidade ou destruir mediante um ato 
violento do homem ou da natureza. Às vezes, num determinado contexto, é difícil saber 
se a pessoa (ou pessoas) que é "cortada fora" é morta ou apenas expulsa da comunidade. 
Versículos como Gênesis 9.11, "Não será mais cortada [ARA. 'destruída! toda carne por 
águas do dilúvio", claramente referem-se a destruição, mas Êxodo 12.15 parece indicar 
uma exclusão da comunidade. Uma passagem interessante que ilustra a dificuldade em 
decidir se a palavra é de uso literal ou metafórico é Números 11.33. O Senhor feriu os 
israelitas com uma praga antes mesmo de a carne das codornizes ser mastigada (lit., 
"cortada")? Ou será que o Senhor os feriu enquanto ainda comiam codornizes, antes de 
elas cessarem ou serem removidas? 

O uso mais importante da raiz é o de "cortar" uma b'rit (q.v.), "aliança". Aqui a 
palavra está repleta de conteúdo teológico. Uma aliança tem de ser cortada porque d abate 
de animais era parte do ritual da aliança (Speiser, Gênesis, em AB, p. 112; BA 34:18). 
Quanto a isso, Gênesis 15 é uma passagem significativa. O Senhor fez (cortou) uma 
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aliança com Abrão (v. 18), envolvendo uma cerimônia misteriosa. Animais eram cortad 
ao meio, e as partes eram postas uma defronte da outra. E. Kutsch (THAT,, v. 1, p. 859) 
que esse ritual não simboliza: 1 ) a união das duas partes contratantes (Gn 1 5 . 1 8 ) , o qi 
seria indicado pela passagem da tocha entre os dois pedaços (assim entende C. F. Ke" 
porque esse sentido não se harmoniza com Jeremias 34.18 (J. J. P. Valeton, ZAW 12:22 
2 ) nem a "unificação místico-sacramental" das duas partes ( B . D U H M , Das Buch Jeremi 
1 9 0 1 , p. 2 8 4 ; J. H E N N I N G E R , Bíblica 3 : 3 4 4 - 5 3 , esp. 3 5 2 s.), porque em Gênesis 1 5 . 1 8 

Jeremias 34.18 só o sujeito da berít passa pelas partes dos animais, mas não aquele com 
quem é feita a aliança; 3) nem "a purificação" daquele que passa entre as metades 
animal (cf. O. MASSON, A propos d'un rituel hittite pour la lustration d'une armee, Rev 
de UHistoire des Religions, 1 3 7 : 5 - 2 5 ) ; 4 ) nem que esta pessoa receba a essência da vi 
liberada pela morte do animal a fim de aumentar seus poderes (W. R. SMITH, Die Religi 
der Semiten, 1899, p. 243; E. BlCKERMAN, Couper une alliance, Archives d'histoire 
droit oriental, 5 : 1 3 3 - 5 6 ; F. HORST, Gottes Recht, 1 9 6 1 , p. 3 0 9 ) , porque nenhuma dess 
interpretações encontra apoio no contexto (D. J. McCARTHY, Treaty and covenant, 19 
p. 55 ss.). Em vez disso, o ritual ilustra por analogia a autodestruição daquele que faz 
contrato: que a sorte que caiu sobre aquele animal caia sobre ele caso ele não guarde 
berít (entendimento aceito já àquela época por Rashi, e hoje pela maioria dos intérpretes 
Este sentido é sugerido por Jeremias 34.18 e é atestado em paralelos na antigüida 
clássica (cf R. K R A E T Z S C H M A R , Die Bundesvorstellung im AT, 1 8 9 6 , p. 4 4 s.; e.g., Livi 
I, 24) e no mundo de Israel (e.g., E. KUTSCH, kãrat b'rit, eine Verpflichtung festsetz 
F. S. Elliger, 1971 [Rem. 261). Um tratado do século vm traz "Assim como este beze 
é cortado em pedaços, seja Mati'el também cortado em pedaços" (Sefireh, I, A). A alian 
de Deus com Abraão envolvia a história da redenção do mundo. E assim o Criador 
universo, através deste ritual teofânico, prende-se a uma promessa incondicio 
ratificada com sangue. Este ficar preso à promessa é simbolizado pela passagem do 
fogareiro fumegante e da tocha de fogo entre as partes das vítimas mortas. Talvez e 
fosse um símbolo de que um derradeiro cumprimento da promessa só viria quando o Deu 
homem, na condição de vítima inocente, carregasse a maldição de um corpo partido e 
favor daqueles que quebraram a Aliança. 

k rr i tüt . Rompimento (de relações), divórcio. Parece bastante provável que es' 
palavra esteja relacionada com a raiz kãrat. A palavra é empregada apenas umas pou 
vezes no AT (Dt 24.1, 3; Is 50.1; Jr 3.8). 

k*"rutôt. Vigas cortadas e desbastadas (1 Rs 6.36; 7.2, 12). 
Bibliografia: THAT. v. 1, pp. 857-60. 

E. 

nirra (kerutôt). Veja o n? 1 048b. 
(keseb). Veja o n? 949. 

1049 (kãsâ) estar satisfeito, enfastiado de tanto comer. Ocorre somente em 
Deuteronômio 32.15, "tu te engordaste, te engrossaste, te fartaste" (TB). 
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1051 (kãshap) 

(kashshil). Veja o n? 1 050a. 

1050 bwÇ (kãshal) tropeçar, cambalear, andar tropegamente (geralmente por 
motivo de fraqueza ou exaustão, ou fugindo de atacantes). 

Termos Derivados 

1050a 'TED (kashsh.il) machado (talvez como instrumento para derrubar árvores) 
só em Salmos 74.6. 

1050b 7ÍXÍ3 (kishshãlôn) tropeço, calamidade. 
1050c tbiüPQ (mikshôl) tropeço, motivo de tropeço. 
1050d HlpEDÇ (makshélâ) deterioração, ruína 

Geralmente o verbo é empregado figuradamente, mas algumas vezes ocorre o uso 
figurado de queda ou ruína (SI 64.8 [9J; 2 Cr 25.8). No entanto, raramente se usa a raiz 
no sentido neotestamentário de skandalidzõ, "fazer alguém cair em pecado". A passagem 
mais próxima desse sentido é Malaquias 2.8, onde os sacerdotes, com seus ensinos, 
fizeram "tropeçar a muitos". Em Jeremias 18.15 se diz que os ídolos "fizeram [o povo] 
tropeçar nos seus caminhos", mas aqui a figura é aquela freqüente de uma vereda que 
representa a vereda da vida. Provérbios 4.16 diz que os perversos não conseguem dormir 
enquanto "não fizerem tropeçar alguém", o que, à semelhança de Jeremias, provavelmente 
se refere a tropeçar nos caminhos da vida. Foi provavelmente a partir desta figura que 
surgiu no NT e no uso siríaco desta raiz a idéia de fazer alguém tropeçar no pecado. 

mikshôl. Motivo de tropeço. A palavra significa: motivo de tropeço (Lv 19.14; Is 57.14); 
obstáculo, motivo de culpa, motivo de tropeço (Jó 7.19; 14.4; Ez 7.19; 14.4 >; ou pesar (do 
coração; 1 Sm 25.31, ARA); tsúr mikshôl, "uma rocha de ofensa". 

R.L.H. 

]fX/3 (kishshãlôn). Veja o n? 1 050b. 

1051 (kãshap) praticar feitiçaria. 
1051a t ( k e s h e p ) feitiçaria 
1051b t r }Ç3 (kashshãp) feiticeiro, encantador. 

Este verbo e os substantivos correlatos têm o mesmo significado do acadiano kasapu 
e do ugarítico ktp, "bruxaria". Ocorre seis vezes, sempre no grau piei. A forma participial 
é empregada cinco vezes. 

Aqueles que praticavam esta variedade de ocultismo faziam parte do séquito de 
conselheiros do faraó do êxodo (Êx 7.11). Eles são agrupados junto com os hãkâmtm, 
"sábios", e os hartummim, "magos" (q.v.; em Êx 7.11 a ARA não faz distinção entre estas 
duas palavras, traduzindo ambas por "sábios"; cf. BJ). 

Esses encantadores foram banidos de Israel. Em Êxodo 22.17 aparece a forma 
feminina, mekashshêpã, e na longa lista de Deuteronômio 18.10, a forma masculina. 
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1052 -JvZb (kãshêr) •• T 

m'kashshép. A penalidade da prática de feitiçaria era a morte. 
Dentre os pecados do rei Manasses estava a feitiçaria (2 Cr 33.6). Esta é a úni 

ocorrência do verbo na forma finita. 
Outra ocorrência do particípio é encontrada em Daniel 2.2. A semelhança do fa 

o rei Nabucodonosor convocou seus "feiticeiros" juntamente com seus "ma 
(hartummim), "encantadores" ('ashshãptm, q.v.) e "caldeus" (kaédim). 

Malaquias anteviu esses feiticeiros sendo julgados no final, lado a lado com adúlteros, 
mentirosos e opressores de viúvas, de órfãos e de estrangeiros (3.5). 

keshep. Feitiçaria, bruxaria, adivinhação, encantamento. Este substantivo 
masculino ocorre seis vezes no AT, sempre no plural (2 Rs 9.22; Is 47.9, 12; Mq 5.12 (111; 
Na 3.4 [duas vezes]). 

kashshãp. Feiticeiro, encantador. Ocorre somente uma vez, em Jeremias 27.9. 
Bibliografia: — D A V I E S , T. W. Magic, divination, and demonology. Reimpressão de 

1898. KTAV, 1969. 
R.L.A. 

1052 "VvpD (kãshêr ) ser correto e apropriado (aos olhos de, Et 8.5); dar certo (Ec 
11.6). Cf. kaéãru, "ser bem-sucedido"; kishrôn é "habilidade, sucesso" (Ec 2.21; 4.4); 
"vantagem" (Ec 5.10). (kosher, palavra do hebraico medieval, significa "aquilo que é 
correto e apropriado", ou seja, aquilo que está de conformidade com as leis de pureza 
ritual.) 

Termos Derivados 

1052a rHÇÍD (kôshãrâ) canto. Cf. UT 19: n? 1 335. 

1052b (kishrôn) sucesso. 

1052c " W 3 (kishôr) fuso (de tear). 

G.L.A. 

1053 3TD (kãtab ) escrever, registrar, alistar. 

Termos Derivados 

1053a 3TD (k'tãb) escrito, documento, edito. Usado apenas em livros exílicos 
e pós-exílicos. 

1053b DZTÜ (ketõbet) marca na pele (talvez tatuagem) (Lv 19.28). 
1053c Z&DD (miktãb) escrito, texto. 

kãtab é a única palavra genérica designativa de "escrever" e é largamente usada. 
Curiosamente não é encontrada em Gênesis. Moisés escreveu num rolo a maldição de 
Deus sobre os amalequitas (Êx 17.14). O próprio Deus escreveu os Dez Mandamentos (Êx 
31.18). Também se diz especificamente que Moisés escreveu o Livro da aliança (Êx 24.4), 
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1053 nrD (kátab) 

a legislação do Sinai (Êx 34.27), os nomes dos líderes das tribos (Nm 17.2-3 [17.18]), o 
itinerário percorrido no deserto (Nm 33.2), as palavras da lei "num livro, até de todo as 
acabar" (Dt 31.9, 24, ARC) e o último de seus cânticos (Dt 31.22, 24). É bem possível que 
as referências genéricas de Deuteronômio 31.9 e 24 digam respeito à totalidade do 
Pentateuco (cf Dt 28.58-61; 29.20-21), embora certos críticos entendam que a referência 
é apenas a Deuteronômio — e até mesmo questionem essa possibilidade. 

Referências a escrever são abundantes no restante do AT. Josué escreveu (Js 24.26), 
um jovem escreveu algo para Gideão (Jz 8.14), Samuel escreveu a constituição do reino, 
e outros — profetas, reis, escribas e pessoas do povo em geral — também escreveram. 
Levando em conta muitas referências em 1 e 2 Reis, parece que os relatos de 
acontecimentos das cortes de Israel bem como de Judá foram escritos, preservados e 
estavam disponíveis para consulta. A série de tais registros começa com Salomão (1 Rs 
11.41) e vai até o colapso do reino com Jeoaquim (2 Rs 24.5). Os reis babilônicos 
mantinham arquivos semelhantes, e alguns foram descobertos (D. J. WlSEMAN, Chronicles 
of tfie Chaldean Kings, British Museum, 1956). Felizmente para Mordecai, esses registros 
também eram guardados pelos reis da Pérsia. À semelhança das atas e registros feitos 
hoje em dia, eles eram textos secos e objetivos (Et 6.1-2 . É possível explicar as 
enigmáticas referências ao Livro de Jasar como citação de registros desse tipo. A palavra 
Jasar (tal como a palavra Jesurum, Dt 33.26) é provavelmente um termo poético 
designativo de todo o Israel. Desse modo o Livro de Jasar pode ter sido um livro de 
registros dos acontecimentos de Israel nos dias que antecederam a monarquia da mesma 
forma como o foram, posteriormente, os anais (ARA, "livro da história" dos reis de Judá 
e Israel. Tal livro é mencionado apenas em Josué 10.13 e 2 Sm 1.18 (a ARA opta por 
traduzir como "Livro dos Justos") e não tem qualquer relação com o livro apócrifo do 
mesmo nome. 

De acordo com R. K. Harrison, Wellhausen em sua época ainda sustentava que os 
hebreus não conheciam a escrita antes do período da monarquia (HIOT. p. 201). Esse ponto 
de vista parece estranho hoje em dia, mas nos faz lembrar quão pequeno era o 
conhecimento arqueológico cem anos atrás. A escrita teve início entre os sumérios pouco 
antes de 3000 a.C. e aproximadamente à mesma época no Egito. Havia uma abundância 
de material escrito nos dias de Abraão, e Moisés, que fora educado no conhecimento dos 
egípcios, certamente era capaz de escrever em egípcio, acadiano e hebraico, e 
possivelmente também hurriano e hitita. 

Alguns têm defendido que, embora já existisse a escrita, ela praticamente não era 
usada entre os hebreus, que nos deixaram pouquíssimos exemplos de seus escritos em 
comparação com os quase um milhão de tabuinhas de barro encontradas na Mesopotâmia 
e o grande número de inscrições e papiros achados no Egito. Na verdade, temos alguns 
escritos hebraicos esporádicos desde Salomão até Esdras. Não possuímos quase nada 
depois de Esdras até os Manuscritos do Mar Morto. Uma explicação possível para isso é 
que os hebreus» que utilizavam um sistema alfabético, escreviam em papiro e em couro. 
Esses materiais conservam-se bem no Egito (e nas cavernas do Mar Morto), mas 
facilmente se deterioram na estação chuvosa da Palestina. 

F. F. Bruce ressalta com toda razão que na Palestina os hebreus tinham uma grande 
vantagem sobre os egípcios e sobre aqueles que, na Mesopotâmia, escreviam em tabuinhas 
de barro. Os hebreus possuíam um alfabeto. Embora seja necessário conhecer algumas 
centenas de sinais para ler acadiano e também um grande número para ler egípcio, os 
hebreus precisavam aprender apenas vinte e dois. Diz Bruce que "é digno de nota que foi 
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1054 lXO (ktl) 

o alfabeto que tornou possível a alfabetização de todas aa classes 3ociais; sua invenção é, 
portanto, um marco de grande importância na história da civilização" e, podemos 
acrescentar, na disseminação do conhecimento da palavra de Deus (The books and the 
parchments. ed. revisada, 1963, p. 30). Harrison chega a uma conclusão significativa: "Um 
longo período de transmissão oral já não é uma pressuposição necessária acerca da forma 
escrita de muitos ou mesmo de todos os documentos do AT, pressuposição esta bastante 
comum em círculos liberais" (HIOT, p. 209). 

Bibliografia: —BRUCE, F. F. The books and the parchments. 3 ed. Revell, 1962. 
—CERNY. J. Paper and books in ancient Egypt. Ares, 1977. —DRIVER, Godfrey R. Semitic 
writing, from pictograph to alphabet. Ed. revista, 1954. —HIOT. pp. 201-7. —WfflTE, W. 
In: ZPEB. v. 5, pp. 995-1 015. 

R.L.H. 

rarD (k'tõbet). Veja o n? 1 053c. 
rrn? (ketít). Veja o n? 1 062a. 

1054 bro (ktl). Aceita como raiz de: 
1054a bro (kõtel) parede. 

1055 *CnD (kãtam) I (só ocorre no nifal) ser (estar) maculado, contaminado. 
(aramaico kftam, kitmã, "mancha"; siríaco, ketam, "ser (estar) contaminado"; acadiano, 
katãmu, "cobrir"). 

1056 DTD (ktm). II. Aceita como raiz de: 
1056a crOD (miktãm) mictam. Termo técnico que aparece em títulos de salmos. 

Significado desconhecido. Quanto a termos correlatos, veja verbete 1506. 

Este termo aparece no título de seis salmos, sempre junto de Fdãwid, "de Davi" ou 
"pertencente a Davi" (SI 16, 56—59). Todos os seis são salmos de lamento, e quatro dos 
títulos possuem referências históricas às lutas de Davi contra os filistous (56), Saul (57; 
59) e os arameus (60). O termo procede de uma raiz que significa "cobrir" (cf. acadiano 
katãmu). Um dos possíveis significados de miktãm seria "cântico de cobrir [pecadosl" ou 
"cântico de expiação". Outros entendem que a palavra significa "entalhamento", como, por 
exemplo, de uma inscrição numa tábua de pedra, talvez com letras de ouro (ketem = ouro). 
Quanto a outros termos afins, veja verbete 1506. 

H.W. 

1057 (ketem) ouro. 

Parece que esta palavra é de origem núbia. Em escrita silábica egípcia grafa-se esta 
palavra como k-t-m.ty o que deixa implícito um empréstimo lingüístico. Mas cf. o acadiano 
kitimmu, "ourives". Veja Salmos 45.10; Jó 28.16, 19; Isaías 13.12; Provérbios 25.12; 
Daniel 10.5. 

G.L.A. 
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1062 nnj (kãíat) 

1058 ]HD (ktn ) . A c e i t a c o m o r a i z d e : 

1058a H2FD (kuttõnet) túnica (vestimenta parecida com um camisão bastante 
longo e feita geralmente de linho; (Gn 37.3; 2 Sm 15.32; Is 22.21). 

A túnica de Adão foi feita de peles (Gn 3.21; ARA, "vestimenta"). As mulheres também 
vestiam túnicas (2 Sm 13.18; Ct 5.3). Usadas em especial pelos sacerdotes (Êx 28.4; 29.5; 
39.27; Lv 8.7; 10.5; Ed 2.69; Ne 7.69). (Cf. acadiano kitinnu ou kitintu, uma vestimenta 
feita de kitú, "linho"; o aramaico kittânã' tem o mesmo sentido que o hebraico.) A palavra 
foi emprestada do grego xitõn. 

ntfD (kuttõnet). Veja o n? 1 058a. 

1059 ^PC (kãtêp) ombro, otnopluta, espúdua; lado, encosta (de morro). 

(Palavra distinta de CDÜ, sh'kem, que inclui pescoço e ombros.) Usada em relação 
ao homem (1 Sm 17.6; Dt 33.12), aos animais indômitos (Ne 9.29), à carne destrinchada 
para consumo (Ez 24.4). Usada ainda com referência à ombreira da estola sacerdotal (Êx 
28.7), à encosta de montanha (Nm 34.11), ao suporte para os pedestais dos lavatórios ao 
lado do templo (1 Rs 7.30). 

G.L.A. 

1060 *~irD (kãtar) piei: cercar; hifil: cercar com hostilidade. 

Termos Derivados 

1060a i r D (keter) coroa (somente em Ester) 
1060b (kãtar) coroar (verbo denominativo). 
1060c mnlD (kôteret) capitei de pilar. 

rnrrâ {kôteret). Veja o n? 1 060c. 

1061 k2i"D (kãtash) moer, pulverizar, socar no pilão. Ocorre somente em Provérbios 
27.22, 'im-tiktosh 'et-hã'êwil bammaktêsh, "ainda que moas o insensato no pilão" 
(ARA, "ainda que pises o insensato com mão de gral"). 

Termo Derivado 

1061a Ü R Q Ç (maktêsh) pilão (Pv 27.22; ARA , "mão de gral"). 

1062 nr.3 (kãtat) esmigalhar, triturar. 
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1062 nrD (kãtat) 

Termos Derivados 

1062a rPÍTD (kãtit) batido, bem moído (num pilão), caro. 
1062b nròc (m'kittâ) fragmentos esmigalhados (somente em Is 

"cacos"). 

758 



b 
1063 (Zc) para, em, com relação a, de, por, eíc.. Em traduções recentes, de vez 

em quando, desde. 

Muito embora o hebraico possuísse, pelo menos em suas etapas posteriores, um 
grande número de preposições, muitas funções preposicionais permaneciam concentradas 
nos quatro prefixos: b% ke, lc e min. Desses, le quase eqüivalia ao caso dativo do indo-
europeu. (Este artigo baseia-se em grande parte no respectivo verbete de BDB.) 

le pode indicar a direção para onde se dirigem tanto um objeto em seu movimento 
físico ("que eu volte 'para' o meu lugar", Gn 30.25) quanto a atenção ou atitudes de um 
indivíduo. O salmista pediu a Deus que desse atenção para ele (SI 55.2 [3]; ARA, "atende-
me"). Ele também afirmou que sua alma não seria abandonada "ao Sheol" (SI 16.10; ARA, 
"deixar na morte"). Deus "zomba acerca dos" rebeldes (SI 2.4; ARA, "zomba deles"). 

A preposição pode indicar a direção ou resultado de uma transformação ou mudança. 
A transformação, operada por Deus, de uma costela de Adão "em uma" mulher (Gn 2.22) 
e as expressões "os que 'ao' mal chamam bem, e 'ao' bem, mal" (Is 5.20) são exemplos 
claros. Um processo pode dotar um determinado objeto "de" um novo caráter ou função. 
Deus criou a vida vegetal para ser "para mantimento" (Gn 1.29, isto é, '"para servir de' 
mantimento"). Mica tomou um levita "por sacerdote" (Jz 17.13, isto é, '"para servir de' 
sacerdote"). 

Ela exprime localização quer no tempo quer no espaço. Temos exemplos de 
localização espacial em frases como "à porta" (Gn 4.7) e "em Micmás" (Is 10.28), e de 
localização temporal em frases como "'em' horas de tribulação" (SI 9.9 [10]) e "na 
primavera do ano" (lit., 2 Sm 11.1). 

Um grupo numeroso e não muito claro de usos pode ser classificado sob o título de 
"referência". Nesses usos é melhor considerar o sentido de le algo bastante vago, como 
"com referência a", sendo que o sentido exato deve ser extraído do contexto. Abraão pediu 
a Sara "dirás 'com referência a' mim" (Gn 20.13; ARA, "a meu respeito"). Realizou-se um 
censo £"com referência à casa de seus pais" (Nm 1.2; ARA, "segundo a casa...", isto é, "de 
acordo com..."). 

Pode ainda indicar posse, como nas frases "o homem 'de' ti" (1 Sm 2.33; ARA, "o 
homem da tua linhagem") e "teus filhos" (2 Rs 10.30; lit., "filhos 'para' [ou, com referência 
a] ti"). Uma expressão como "minha propriedade" (Ex 19.5; lit., "propriedade 'para' [ou, 
com referência a] mim") exprime a relação especial que Deus tem com o seu povo dentro 
das estipulações da aliança. 
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1064 ^ (ZõO 

le pode ainda exprimir a relação construta em casos em que uma estrutura construta 
não soasse bem ou fosse gramaticalmente impossível. Esse emprego é especialmente útil 
caso o escritor desejasse manter indefinido o item possuído (e.g., "dois escravos 'para' [ou, 
possuídos por] Simei", o que significa não "os dois escravos de Simei", mas "dois dentre 
os escravos de Simei", 1 Rs 2.39). 

O agente da passiva pode ser introduzido por essa preposição: "Bendito seja Abrão 
'pelo' Deus Alt íssimo" (Gn 14.19). Com base numa perspectiva meramente descritiva, o 
objeto direto de alguns verbos é assinalado por Ze, por exemplo, "os teus inimigos te 
apertarão" (Dt 28.53; lit., "os teus inimigos apertarão 'com referência a' t i" ) e "livra-nos" 
(Js 10.6; lit., "opera l ivramento 'em favor de' nós"). Esse uso é comum em aramaico. 

Empregada com infinitivos, o sentido pode ser o de indicar propósito ("de [ou, para] 
nascer", Ec 3.2), resultado ('"para' [ou, de modo a] andares, Dt 8.6), infinitivo de referência 
("somente que, 'com referência a sair' [ARA, 'saindo'], não vades muito longe", Êx 8.28) ou 
infinitivo objetivo ("começaram 'a' multiplicar-se", Gn 6.1, EBB). 

Existe, além destes, um significado adicional de le, sugerido com base no ugarítico e 
agora aceito por muitos em hebraico: o sentido de "desde". Gordon afirma que o aspecto 
mais interessante das preposições ugaríticas é que tanto ò como l tem o significado de 
separação e afastamento ("desde", "a partir de"; UT 10:1). Ele alega que esse é o caso de 
Salmos 84.11 [12] (ARA, "sonegar a") e também de Josué 3.12, onde "um [homem] de cada 
tribo" (lit., 'ish-'ehãd lashshãbet, com o emprego da preposição le) é paralelo a Josué 4.2, 
4, em que a mesma expressão aparece com a preposição min. Dahood apresenta outros 
exemplos tirados de Salmos (Psalms , A5, v. 3, p. 394). O léxico de Hol laday não apresenta 
este uso, mas reconhece um sentido enfático e asseverativo, no que concorda com Dahood. 

1064 (ZõO não. 

lõ' era o termo hebraico básico para a negação factual, em contraste com 'al, que 
tipicamente descreve a negação em potencial. Outras partículas negativas ocorriam com 
menor freqüência para designar a negação factual (e.g., 'ayin, bal e beli). Inicialmente este 
artigo examinará as principais funções sintáticas de lõ' e, em seguida, estudará algumas 
negações teologicamente significativas expressas com esta palavra. 

Principais funções sintáticas. Emprega-se lõ' para negar eventos factuais. A palavra 
serve para negar eventos genéricos em qualquer tempo. O homem bem-aventurado "não" 
anda no conselho dos ímpios (SI 1.1). Ademais, ele é comparado a uma árvore cuja 
folhagem "não" murcha (v. 3). Também nega eventos passados ("não te chamei", 1 Sm 
3.6), presentes ("Eu não sou profeta", A m 7.14 [muitos preferem entender que o verbo 
desta declaração se acha no pretérito, mas existem inúmeras outras ilustrações possíveis 
— R.L.H.]), e futuros ("Nunca jamais será habitada", Is 13.20). E empregada em negações 
futuras enfáticas ("E certo que não morrereis", Gn 3.4). Nega atributos adjetivais, tais 
como nas expressões "filho não sábio" (Os 13.13; ARA, "filho insensato") e "caminho não 
bom" (SI 36.4; AEA, "caminho que não é bom"). 

Pode ser usado numa ordem negativa enfática: "Não matarás" (Ex 20.13). No caso 
de uma ordem negativa mais branda, usa-se 'al com o jussivo. Jamais se emprega uma 
negação com o imperativo hebraico. Usa-se lõ' em orações subordinadas finais negativas, 
como em Êxodo 28.43, "para que não levem iniqüidade", lõ' seguido de Zc com um 
infinitivo declara que algo não pode ou não deve acontecer {e.g., "não pôde desapossar", 
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1066 (lã'â) 

Jz 1.19, IBB; e "não se deve pronunciar", Am 6.10, BJ). Na condição de advérbio negativo, 
pode indicar contestação ou recusa (Jz 12.5). A semelhança da expressão "[por] acaso não", 
pode indicar uma pergunta: "e não hei de eu ter compaixão ...?" (Jn 4.11). Há casos de 
dupla negação (Sf 2.2). 

lõ' é usado em vários compostos de sentido negativo: belõ\ "sem"; hãlõ', "não é 
assim que ...?"; wãlõ\ "e não, se não"; kelõ\ "embora não"; lelõ\ "sem"; 'im, lõ\ "caso não". 

Algumas negativas teologicamente significativas. Há muito os filósofos vêm 
mencionando a linguagem de negação para descrever os atributos transcendentes de 
Deus. Negações bíblicas com o emprego de lõ' freqüentemente descrevem a Deus. Deus 
transcende modelos humanos: "Deus não é homem" (Nm 23.19). Deus transcende de tal 
ffianeira as habilidades humanas, especialmente as habilidades morais do homem, que 
•6 homens são incapazes de ver a Deus e viver (Êx 33.20). Deus é imutável; seu caráter 
não muda (Ml 3.6). Há referência à fidelidade divina, que não muda, em particular com 
relação às suas alianças (SI 89.33-34). A proximidade de Deus ("não um Deus de longe", 
Et.. Jr 23.23) deixa implícita a sua onipresença. Deus não está limitado ao espaço fmito 
|DU infinito; 1 Rs 8.27). Nem está preso ao tempo (SI 102.27 [28]). A santidade divina se 
vé no fato de que o mal não pode existir em sua presença (SI 5.4-5). 

Existem outras negações dignas de nota. Algumas descrevem a falta de poder dos 
Kolos: eles são impotentes (ou seja, "não são capazes") no período do cativeiro (Is 46.2); 
não conseguem sair do lugar onde se encontram, não respondem e são incapazes de salvar 
ms 46.7). Finalmente, na aliança davídica, os hebreus algum dia serão alojados na terra 
e não mais serão perturbados nem afligidos (2 Sm 7.10). E a fidelidade, que Deus 
prometeu na aliança, não se afastará da dinastia davídica (2 Sm 7.15). 

Em alguns casos não fica claro se o texto hebraico quer dizer lõ\ "não", ou então Zô, 
•*para ele" (e.g., Jó 13.15; ARC, "nele esperarei", isto é, "para ele dirigirei minha 
esperança"; ARA, "não tenho esperança"). 

1065 GVb). Aceita como raiz de: 
1065a mK^FI (;taVubâ) seca (substantivo) (Os 13.5). 

ao66 nxb (la'â) ficar (estar) exausto, desgostoso, ofendido. 

Termo Derivado 

1066a t n ^ n (telã'â) labuta, provação. 

lã'â refere-se à fadiga tanto física quanto psicológica e é uma palavra empregada em 
as poéticas baseadas em ambos os sentidos. A fadiga física daquele que corre é 

crita com esse vocábulo (Jr 12.5). Os sodomitas são descritos como fisicamente 
ustos de procurarem a porta da casa de Ló (Gn 19.11). A exaustão física é 

sticamente atribuída a Moabe devido ao seu profundo envolvimento com a idolatria 
s 16.12; cf. Pv 26.15). 

O cansaço psicológico exprime várias atitudes. Da parte de Jó, desânimo (Jó 4.5) e 
|borrecimento (Jó 4.2) são expressos com a ajuda desta palavra. lãyà também indica 
•epulsa quando se diz que os egípcios ficaram "cansados" demais (ARA, "ter nojo") de beber 
MB águas podres do Nilo (Êx 7.18) e quando se apresenta Deus "cansado" dos rituais 

&s 
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1067 iDiffr (lã'at) 

religiosos nada sinceros dos hebreus (Is 1.14). Como figura poética, o "estar exausto" 
descreve a condição da terra atingida pela seca (SI 68.9 [10]). 

Com freqüência a expressão idiomática "estar cansado de algo" funciona como um 
modo tocante e poético de declarar que existe um excesso questionável daquilo que 
provoca cansaço. Os hebreus estavam cansados da "multidão" de conselheiros religiosos 
pagãos (Is 47.13). Tentar conter a mensagem divina de ira era algo que estava sendo 
demais para Jeremias suportar (Jr 6.11). O próprio Deus estava cansado de ter demasiada 
compaixão (Jr 15.6). 

telã'â. Labuta, provação. Basicamente a palavra indica aquilo que causa cansaço. A 
Refere-se às provações que os hebreus experimentaram no deserto (Ex 18.8; N m 20.14), 
aos problemas enfrentados pela comunidade judaica que voltara do exílio (Ne 9.32) e aos 
juízos que Deus trouxe sobre o seu povo pecador (Lm 3.5). Analogamente, o culto público 
desprovido de sinceridade foi chamado de fonte de canseira para Deus (Ml 1.13). 

A.B. 

1067 üKb ( la'at ) cobrir. Ocorre somente em 2 Samuel 19.4 [5], "tendo o rei coberto 
o rosto". 
SVsb (lã't). Veja o n? 1 092a. 

1068 {Vk). Aceita como raiz de: 
1068a Mjt^Q (maVãk ) mensageiro, representante. 
1068b trOft^ü (melã9kâ) obra, negócio. 

1068c tJTDtfpO {maVãkút) mensagem, somente em Ageu 1.13. 

maFãk. Mensageiro, representante, cortesão, anjo. "Mensageiro" é uma tradução 
inadequada para descrever a série de tarefas desempenhadas pelo maVãk do AT. Tais 
tarefas eram: 1) levar uma mensagem; 2) desincumbir-se de alguma outra atividade 
específica; e 3) representar de modo mais ou menos oficial aquele que o enviara. Houve 
melã'kim tanto humanos quanto sobrenaturais, sendo que entre estes últimos inclui-se 
o Anjo de Yahweh (i.e., o Anjo do Senhor). 

Mensageiros humanos. O maVãk humano podia ser alguém que levava uma 
mensagem (Gn 32.2). Os tipos de mensagens variavam. Eles levavam boas notícias (1 Sm 
6.21), ameaças (1 Rs 19.2) ou pedidos (Nm 20.14; 22.5; Jz 7.24). O termo, no entanto, era 
também aplicado ao cortesão ou ao servo enviado com outros objetivos. Eles podiam espiar 
(Js 6.25) ou matar (1 Sm 19.11; 2 Rs 6.32). Davi enviou "mensageiros" para trazerem 
Bate-Seba (2 Sm 11.4). Os melã'kim podiam servir como representantes diplomáticos (Jz 
11.12-14; 2 Sm 5.11; 1 Rs 20.2). 

Homens, em particular os profetas, podiam servir como mensageiros de Deus. Para 
os profetas o termo deixava implícito que eram representantes oficiais de Deus e também 
portadores de mensagem (2 Cr 36.15-16; Ag 1.13). Davi é chamado de "anjo/mensageiro 
de Deus". Uma interpretação possível é que Davi representava Deus no sentido de que 
ele representava algum atributo específico de Deus: inocência (1 Sm 29.9), sabedoria (2 
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3m 14.17) ou benevolência esperada (2 Sm 19.27). Em Isaías o mensageiro de Deus é visto 
em sua fraqueza (Is 42.19). 

Mensageiros sobrenaturais. (Esta seção trata apenas do vocábulo maVàk e não de 
todo o campo de angelologia.) Mensageiros sobrenaturais t inham o mesmo conjunto geral 
de funções dos mensageiros humanos. Transmit ir mensagens podia ser o aspecto central 
(Zc 1.9; 5.5). N u m maior número de vezes eles desincumbiam-se de alguma tarefa em 
particular, tal como proteger um esforço humano, como a procura da noiva de Isaque (Gn 
24.40), ou guardar os hebreus no deserto (Êx 23.20). Eles executavam juízo (2 Sm 24.17; 
SI 78.49), l ivravam (Gn 19.12-17) e protegiam (SI 91.11). 

Uma função especial de mensageiros sobrenaturais (ou anjos) é que eles, por sua 
própria presença, apresentam um aspecto da glória de Deus (Gn 28.12-17; cf anjos em 
Is 6, Ez 1, Ap 4.6-8, e os querubins do Santo dos Santos). A l ém disso, eles participam do 
louvor ativo a Deus (SI 148.2; cf. Is 6.3). 

O Mensageiro /Anjo de Yahweh. Este personagem tinha o mesmo conjunto geral de 
funções dos demais mensageiros. Ele trazia mensagens, tanto boas (Gn 16.10-13) quanto 
ameaçadoras (Jz 5.23). Ele se desincumbia de tarefas específicas de juízo (2 Rs 19.35; SI 
35.5-6) e de l ivramento (Gn 22.11; SI 34.7 [8]). Ele também podia ser chamado de "anjo 
de Deus" (Jz 13.6, 9, cf. v. 3), embora este título não lhe seja exclusivo. Apenas ele tinha 
o ministério de intercessão junto a Deus em favor dos homens (Zc 1.12; 3.1-5). 

T e m havido amplo debate quanto à sua identidade. Parece que ele é Deus, visto que 
aqueles que o vêem ficam surpresos de que v i ram a Deus (Jz 13.21-22) e que ele fa la em 
nome de Deus na primeira pessoa (Gn 16.10; Êx 3.2, 6; Jz 2.1). Com base na semelhança 
de funções (especialmente a função intercessória assinalada acima), ele é identificado com 
o Cristo pré-encarnado. 

m e lã 'kâ. Obra, trabalho, negócio, ofício, artesanato, bens, propriedade. melã'kâ 
podia referir-se à atividade trabalhadora, às habilidades necessárias para real izar o 
trabalho ou ao produto do trabalho. Em contraste com palavras como 'amai e yãgaque 
enfat izavam o aspecto fat igante e laborioso do trabalho, este termo ressaltava o trabalho 
como algo que envolvia habilidades e benefícios. 

Todo trabalho era totalmente proibido tanto nos sábados semanais (Êx 20.9-10) 
quanto nos sábados de festa (Lv 16.29). O próprio Deus parou de trabalhar no dia de 
sábado (Gn 2.1-2). 

Quanto a usos específicos de melã'kâ, a palavra podia referir-se a uma tarefa ou 
projetos específicos em andamento (Ne 5.16) ou a uma atividade rotineira ou habitual, isto 
é, os negócios da pessoa (Gn 39.11; Pv 18.9). Indicava os negócios do rei (1 Sm 8.16) e os 
da burocracia do reino (1 Rs 9.23). 

"Obra" era termo que indicava destreza artesanal quando Deus dotou certas pessoas 
de habilidades sobrenaturais para real izarem o trabalho especializado de confecção do 

A 

tabernáculo (Ex 31.3; ABA, "artif ício") e quando Salomão trouxe da Fenícia artesãos hábeis 
e capazes para construírem o templo (1 Rs 7.14). 

Os produtos resultantes do trabalho, fosse este especializado ou não, eram também 
descritos por esta palavra. Moisés examinou a "obra" de artesão que era o tabernáculo (Ex 
39.43). Ou o vocábulo podia referir-se a bens em geral, sem levar em conta as habilidades 
especiais necessárias em sua fabricação nem o seu valor (e.g., 1 Sm 15.9, "toda coisa vil 
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[ou obra desprezada]"; cf. também Êx 22.8, 11). 
Bibliografia: FUNDERBURK, G. B. Angel . In: ZPEB, v. 1, pp. 160-6. 

A.B. 

1069 Oüb (l'm). Aceita como raiz de: 
1069a fDfc1? (Ze'õm), ( le 'ôm ) nação (nações), povo(s). 

A raiz semítica (conforme se vê no árabe la'ama, "reunir em assembléia" ) sugere que 
o sentido da palavra é o de "estar junto", ou seja, o povo em geral considerado como um 
todo. A palavra também é encontrada em ugarítico (UT 19: n? 1 346). Girdlestone 
CSynonyms of the Old Testament, Eerdmans, reimpressão de 1975, p. 257) traduz le'õm 

como "raça". O vocábulo é, no entanto, usado para referir-se a povos em seus vários estilos 
de v ida (SI 44.14 [15]; Pv 11.26). 

E m Gênesis 25.23, é dito a Rebeca que duas nações (gôyim) estão em seu ventre e 
que dois le'ummtm haverão de proceder dela. U m le'ôm haverá de ser mais forte que o 
outro. A descendência de Isaque consistiria de dois tipos de gente, cada um identif icado 
por características próprias. E m Gênesis 27.29, 'a m m i m aparece praticamente como um 
sinônimo de lcyummim. A idéia da passagem é que pessoas, em grupos homogêneos e 
ref let indo características diversas, irão prestar tributo ao neto de Abraão. 

Em Salmos, le'ôm é usado em paralel ismo sinônimo com gôyim (44.2 [3]) e ' a m m i m 

(SI 7.7 [8]). E m Salmos 67 todas as três palavras expr imem o anseio do salmista de que 
todos os homens, quaisquer que sejam suas origens étnicas ou suas características, 
louvem ao Senhor. E m Provérbios e Isaías frases paralelas indicam que o termo é 
qualif icado por seus sinônimos, mas a tônica desse termo continua sendo a de todas as 
pessoas em seus respectivos grupos. Isso claramente sugere a unidade e a diversidade da 
humanidade. 

G.V.G. 

n^ (Zeò). Ve ja o n? 1 071a. 

1070 KDb (ZfeO. Aceita como raiz de: 
1070a ( l ebi ) leão. Ocorre somente em Salmos 57.5, na frase napsht betôk 

lcbã'im, e em Naum 2.13, na forma lifrõtãyw. 

1070b K ^ p (lebiyã') leoa, somente em Ezequiel 19.2. 

1070c W 3 1 ? UãbV) leão, leoa. 

O cognato acadiano é labbu (de um originário lab'u?); o ugarítico é Ibu; o árabe é 
labu'at; possivelmente a fonte do grego leon. 

lãbi' serve com freqüência de símbolo da violência dos homens (Gn 49.9; N m 23.24), 
da violência divina no juízo (Os 13.8), da desolação (Is 30.6). O grande poder de Deus 
chega a surpreender até mesmo o leão (Jó 4.11). Outros vocábulos designativos de leão 
incluem kepir, 'ãryêh, layish e shahal. 

A.B. 
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1071 ( labab ) piei: arrebatar (o coração); nifal: tornar-se inteligente. Verbo 
denominativo. 

Substantivo de Origem 

1071a 72b (lêb), 331? (lêbãb), coração, entendimento. 

1071b tHB1? (libbâ) coração. 

1071c tnnnb (Zêòiòâ) pão. 

1071d tn^b (libbeb) cozer pão. Verbo denominativo que ocorre apenas no piei. 

lãbab ocorre como verbo denominativo derivado de lêb (Ct 4.9) e é traduzido como 
"arrebataste-me o coração" (ARA) e "fizeste o meu coração bater mais rápido" (NAS). BDB 
sugere "incentivaste". 

"Tornar-se inteligente" condiz com o único uso do verbo no nifal (Jó 11.12). 

lêb, lêbãb. Coração, entendimento, mente ( também empregado em expressões 
idiomáticas como "dispor o coração a", com o sentido de "refletir sobre" ou "desejar".) 

Os usos concretos de lêb referem-se ao órgão interno e à correspondente região do 
corpo. No entanto, em seus sentidos abstratos, "coração" tornou-se o mais significativo 
termo bíblico para designar a totalidade da natureza interior ou imaterial do homem. N a 
literatura bíblica é o vocábulo usado com maior freqüência para indicar as funções 
imateriais da personalidade humana e também o mais abrangente para designá-las, visto 
que na Bíblia praticamente toda função imaterial do homem é atribuída ao "coração". 

N u m pequeno número de vezes lêb refere-se a significados concretos e físicos. Os 
relatos das mortes de Nabal (1 Sm 25.37) e Jorão (2 Rs 9.24) provavelmente referem-se 
ao órgão físico. O órgão físico determinava a posição do peitoral de Arão (Êx 28.29). 
Salmos 38.8 [9] provavelmente refere-se ao batimento do órgão físico. "Coração" exprime 
a idéia de estar dentro de algo. As massas d'água ficaram imóveis "no coração do mar" (Êx 
15.8), e o fogo do Sinai chegou "até ao coração dos" céus (Dt 4.11; ARA, "até ao meio dos"). 
O uso de "coração" para indicar um princípio de vida soprado por Deus talvez seja a 
melhor interpretação de Jó 34.14-15 ("caso ele retome o coração que ele deu", paráfrase 
do autor). 

De longe, a grande maioria dos usos de lêb refere-se ou à natureza interior ou 
imaterial em geral ou a uma das três funções tradicionais da personalidade: emoções, 
pensamento e vontade. 

Ao referir-se à natureza interior, lêb pode servir de contraste de algum aspecto 
relativamente obscuro ou menos visível da natureza humana com o lado mais público de 
seu ser. Pode ser considerado como um reflexo interior do homem exterior (Pv 27.19; EP, 
"consciência"; RSV, "mente"). Pode ser que ter consciência de que está sonhando seja o 
sentido quando se diz que o "coração" da heroína do livro de Cantares estava desperto 
embora o seu corpo dormisse (5.2). Declarações como "Por que te arrebata o teu coração?" 
(Jó 15.12) contrastam o coração com o restante da pessoa. No entanto, em outros 
contextos, "coração" exprime a totalidade da natureza e caráter de alguém, tanto interior 
quanto exterior (1 Rs 8.23; SI 9.1 [2]). 

Int imamente relacionado com o exposto acima é o uso de lêb como um termo pessoal 
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enfático (cf. uso semelhante de nephesh, 'etsem, etc.). As pragas são lançadas não 
simplesmente sobre Faraó, mas sobre o coração de Faraó (Ex 9.14). Desse modo, a 
referência a Jacó roubar o coração de Labão pode estar enfatizando este último como o 
objeto das ações de Jacó em vez de ressaltar a sutileza de Jacó (Gn 31.20; cf. ARA, "Jacó 
logrou a Labão"). Semelhantemente, "o peitoral do juízo sobre o coração" de Arão talvez 
indique tanto Arão como o portador de juízo quanto a localização do peitoral (Ex 28.29). 
Uma variação é o uso reflexivo de "coração": "refazei as vossas forças" é, literalmente, 
"refazei os vossos corações" (Gn 18.5), e "fortalece o teu coração" (lit.) significa "fortalece-te 
[com comida]" (Jz 19.5). 

Todo o espectro de emoções é atribuído ao coração. Exemplos de emoções positivas 
são: o coração de Ana regozijou-se (1 Sm 2.1), como deve acontecer com os corações 
daqueles que buscam ao Senhor (1 Cr 16.10); o amor pode estar centralizado no coração, 
como quando Dalila queixou-se de que o coração de Sansão não estava com ela (Jz 16.15); 
Absalão conquistou para si a lealdade da nação hebréia ao roubar o coração do povo (2 Sm 
15.6); a empolgação da notícia de que José estava vivo fez o coração de Jacó desfalecer 
(Gn 45.26); a idéia de consolar ou apoiar é central na expressão idiomática "falar ao 
coração" (Gn 34.3; Is 40.2). 

Quanto a emoções negativas, a tristeza acomete o "coração" (Ne 2.2; PIB, "desgosto 
do coração"). O pesar que Davi sentiu por cortar o manto de Saul é expresso na frase "seu 
coração o feriu" (lit., 1 Sm 24.5 [6]; cf. 2 Sm 24.10). O pesar de Deus por ter criado o 
homem ocorre basicamente no coração divino (Gn 6.6). O coração quebrantado é a 
experiência dos que são oprimidos (SI 34.18 [19]). Desprezo (2 Sm 6.16), inveja (Pv 23.17) 
e ira (Pv 19.3) são todos eles funções do coração. 

Expressões idiomáticas que relacionam o coração com o temor e a coragem são tão 
numerosas que merecem tratamento em separado. Expressa-se temor das seguintes 
maneiras: o coração pode "ir embora" ou "partir" (Gn 42.28; ABA, "desfalecer"); ele pode 
"cair" (1 Sm 17.32; ARA, "desfalecer"). "Ser obstáculo ao coração" (lit.) é "desencorajar" (Nm 
32.7, 9). O medo acontece quando o coração "abandona" (lit.) a pessoa (SI 40.12 [13]; 
"desfalecer") ou "derrete" (lit.) (Js 14.7; ARA, "[a pessoa] desespera"). O tremor do coração 
pode representar emoções que vão desde a total desmoralização do povo de Deus em face 
do juízo (Dt 28.65; cf. 1 Sm 28.5) até a ansiedade de Eli devido à situação da arca de Deus 
(1 Sm 4.13). De outro lado, "coração de leão" é sinônimo de coragem (2 Sm 17.10). 

A função de pensamento pode ser atribuída ao coração. Em tais casos a palavra 
provavelmente deve ser traduzida como "mente" ou "entendimento". "Pôr o coração em" 
(lit.) pode significar "prestar atenção em" (Êx 7.23) ou "considerar importante [alguma 
coisa]" (2 Sm 18.32). O pensamento criativo é uma função do coração. Planos maldosos 
têm origem no coração (Gn 6.5). A ARA traduz "que veio sobre o coração de Salomão" por 
"tudo quanto Salomão intentou fazer" (2 Cr 7.11). 

Sabedoria e entendimento têm origem no coração. O "coração sábio" (1 Rs 3.12; EP, 
"mente sábia") e o "coração do sábio" (Pv 16.23) são mencionados. Essa expressão 
idiomática possui uma intensidade tal que se torna virtualmente um sinônimo de idéias 
como "mente" (2 Cr 9.23, PIB) ou "senso" (Pv 11.12, ARA). O coração age com percepção e 
discernimento da situação como quando o coração de Eliseu ( i . e a natureza perspicaz de 
Eliseu; ARA, "coração") acompanhou Geazi (2 Rs 5.26). Na condição de centro do 
pensamento e do intelecto, o coração pode ser iludido (Is 44.20; PIB, "mente"). 

O coração é o centro da vontade. Pode-se descrever uma decisão como o ato de 
"dispor" o coração (2 Cr 12.14). "Não do meu coração" (lit.) quer dizer "não da minha 
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vontade" ( N m 16.28; cf ARC). O "coração" dos siquemitas inclinou-se para seguirem 
Abimeleque (Jz 9.3). Perder a capacidade de tomar decisões é descrito como 

A 

endurecimento do coração (Ex 10.1; Js 11.20). Int imamente l igado a isso está o coração 
como o centro da responsabilidade moral. Retidão é " integridade de coração" (Gn 20.5, 
ARA, "sinceridade de coração"). Reforma moral é "preparar o [próprio] coração" (Jó 11.13, 
EBB; ARA, "dispor o [próprio] coração"). O coração é descrito como o centro do mal moral 
(Jr 17.9). 

Tendências da personalidade podem ser consideradas como aspectos mais ou menos 
permanentes da personalidade. Algumas tendências típicas localizadas no coração são 
generosidade ("coração generoso", Êx 35.5, BJ), orgulho ("exaltou-se o seu coração", 2 Cr 
26.16) e fé ("coração inconstante", SI 78.8). 

l i bbâ . Coração. (KB traz o sentido de "raiva". ) Forma única de sentido pouco claro (Ez 
16.30). Ta lvez uma variante de lêb. 

l ebibâ . Um tipo de pão. Ta lvez panquecas (.BDB) ou pão em forma de coração tKB; 2 Sm 
13.6, 8, 10). 

l i bbèb . Verbo denominativo usado no piei para designar a ação de cozer o pão lebibâ (2 
Sm 13.6, 8). 

Bibliografia: — HEART. Jewish Encyclopedia. — PEDERSEN, Johs. Israel, its life and 
culture. v. 2. Oxford, 1959. pp. 102-8. — TDOT. v. 3, pp. 606-11; v. 7, pp. 908-13; v. 9, pp. 
626-8. — THAT. v. 1, pp. 861-6. 

A.B. 

rg^? Clebibâ). Ve ja o n? 1 071c. 

nzb (labbâ). Ve ja o n? 1 077b. 

BWn1? (Fbüsh). Ve ja o n? 1 075a. 

1072 (labat) lançar abaixo, jogar fora. Ocorre somente no nifal (Os 4.14; P v 
10.8, 10). 

1073 ^ iTbi) leão. Uma forma de lb' (q.v.). 

Wl1? (Fbiyã'). Ve ja o n? 1 070b. 

Wlb Hãbi0. Ve ja o n? 1 070c. 

1074 ]HLP (Ibn). Aceita como raiz de: 
1074a t p 7 ( lãbãn ) branco. 

1074b * t p i ? (lãbên) ser (estar) branco. Ocorre somente no hifi l. 

1074c t n n ^ orbãnâ) lua. 

1074d tnp 4 ? ( rbõnà ) , (lebônâ) incenso. 

1074e ^ i n 4 ? ( r b ã n ò n ) Líbano. 
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1074f HJ 1̂? (libneh) choupo. Ocorre somente em Gênesis 30.37; Oséias 4.13. 

1074g t n p ' ? (rbênâ ) tijolo. 

1074h (lãban) fazer tijolos. Verbo denominativo. 

1074Í jS^PÇ (malbên) molde de tijolos. 

A raiz semítica Ibn designa uma gama de cores claras, inclusive o branco da neve, 
o marrom claro ou cor creme de madeira recém-cortada e do maná, o cinza claro da lua. 
o branco de iogurte (árabe falado no Líbano) e, por f im, ou os cumes brancos de neve das 
montanhas do Líbano ou a pedra calcária de cor clara existente nesses mesmos montes. 
Os derivados hebraicos variam em suas nuanças teológicas individuais. 

lãbãn. Branco. Descreve bodes (Gn 30.35), varas sem a casca (Gn 30.37), o maná (Êx 
16.31), cavalos (Zc 1.8; 6.3), o leite (Gn 49.12) e a infecção da lepra (Lv 13). O significado 
teológico da palavra é relativamente limitado. Na condição de cor que revelava a infecção 
da lepra, ela podia representar apodrecimento e morte. Os cavalos brancos de Zacarias, 
particularmente em comparação com os cavalos brancos de Apocalipse (6.2), podem ter o 
sentido de conquista militar. Em contraste, as vestes brancas defendidas pelo Pregador 
estão associadas a um hedonismo limitado (Ec 9.7-9). Em Gênesis 49.12, a brancura é 
provavelmente descritiva e indica prosperidade e abundância. 

lãbèn. Ser (estar) branco. U m verbo denominativo derivado de lãbãn. Seu principal 
tema teológico relaciona brancura à pureza moral. A purificação que Deus traz ao pecador 
torna-o branco como a neve (SI 51.7 [9]; Is 1.18). O martírio também torna alguém branco, 
isto é, puro (Dn 11.35). Um quarto caso desse verbo (no hitpael) tem sido traduzido tanto 
reflexiva (Dn 12.10; IBB, "muitos se embranquecerão") quanto passivamente (ARA, "muitos 
serão ... embranquecidos"). Embora ambas as traduções sejam gramaticalmente 
defensíveis, a última evita a idéia errônea de que tal purificação moral é fruto de 
auto transformação. Os sarmentos brancos de Joel 1.7 representam o juízo efetuado por 
gafanhotos vorazes. 

l ebãnâ. Lua. U m termo poético para "lua" (cf. yãrêah). É empregado em figuras poéticas 
que fa lam tanto de beleza quanto de glória. Como expressão designativa de beleza, 
descreve uma linda jovem (Ct 6.10). A luz aumentada da lua simboliza a glória milagrosa 
da futura era dourada (Is 30.26). De outro lado, a glória da lua será suplantada pela 
glória de Deus, a qual há de ser revelada naquele mesmo tempo (Is 24.23). 

Fbõnâ, l cbônâ. Incenso. Uma resina da casca de árvores da espécie Boswellia. Quando 
a resina cor de âmbar se seca, uma camada branca se forma sobre as gotas de incenso, 
dando assim origem ao nome semítico do produto. Nos dias da Bíblia a maior parte do 
incenso vinha de Sebá, no sul da Arábia, ou então por ali passava. Era um produto 
importante no antigo e caro comércio de especiarias. 

No AT ele é importante como um dos ingredientes do incenso santo preparado para 
uso no tabernáculo (Êx 30.34) e como parte da oferta de manjares (Lv 2.1). Parece que o 
incenso era tido como algo bastante sagrado, visto que todo incenso incluído na oferta de 
manjares era dado como porção memorial para Deus (Lv 6.15). No caso de oferta de 
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manjares de ciúmes não se oferecia incenso (Nm 5.15). Também jogava-se incenso sobre 
os pães da proposição (Lv 24.7). Parece que o incenso foi um elemento tão característico 
do sistema sacrificial que o termo chegou até mesmo a ser usado para simbolizar todo o 
sistema (Is 43.23; Jr 6.20). 

Ele também podia simbolizar coisas caras e sensualidade (Ct 3.6; 4.6, 14). 

lebãnôn. Líbano. A palavra geralmente refere-se à cordilheira do Líbano, que coincide 
mais ou menos com os atuais montes Líbano. Na ideologia do AT, "Líbano" era importante 
tanto como uma parte da terra prometida quanto como um símbolo literário para idéias 
tais como majestade, poder e esplendor. 

O Líbano na História do Antigo Testamento. Desde os primórdios o Líbano, ou parte 
dele, esteve incluído na terra prometida (Dt 1.7; Jz 3.3). O litoral libanês, isto é, a Fenícia, 
subindo para o norte e incluindo a terra dos gibleus (Le., Biblos), está na lista das terras 
prometidas mas não conquistadas (Js 13.5). As atividades militares e comerciais dos 
hebreus no Líbano (1 Rs 9.19; 2 Cr 8.6) provavelmente se limitavam às montanhas mais 
baixas do monte Líbano, na fronteira do vale de Bekaa. A cordilheira do Líbano forneceu 
cedro para a construção dos templos do AT (2 Cr 2.8; Ed 3.7). 

O Líbano no Simbolismo Literário. O Líbano e seus cedros eram símbolo de grandeza 
nos provérbios populares (2 Rs 14.9), nas histórias folclóricas (Jz 9.15) e no linguajar mais 
literário dos profetas. O texto bíblico diz que o rei assírio indicou a grandeza de suas 
conquistas ao vangloriar-se que havia penetrado nos montes do Líbano (2 Rs 19.23). A 
grandeza de Deus se vê no fato de que ele plantou os cedros (SI 104.16) e na maneira 
como o Líbano salta ao som de sua voz (SI 29.5, 6). No entanto, tal é o poder de Deus que 
ele é capaz de também destruir aqueles cedros (Is 10.34). Os imponentes cedros são em 
outras passagens empregados como um símbolo apropriado para indicar homens 
orgulhosos e arrogantes (Ez 31.3). Eles também simbolizam a prosperidade crescente (SI 
92.12). 

A região do Líbano também servia de imagem poética para aquilo que é misterioso 
e romântico, notavelmente em Cantares de Salomão. Faz-se referência ao Líbano em 
solicitações românticas (Ct 4.8, 11, 15; cf. 3.9). Suas conotações podem ter pesado na 
escolha de "Casa do Bosque do Líbano" como nome de um dos setores do palácio de 
Salomão (1 Rs 7.2). 

lebênâ. Tijolo. A maioria dos usos deste termo ocorre em contextos que mostram a fadiga 
e a futilidade dos esforços humanos. Um uso redundante, ao mesmo tempo sarcástico e 
poético, enfatiza que a Torre de Babel, um arquétipo do esforço humano futil, foi 
construída de tijolos (Gn 11.3). Vê-se novamente a futilidade quando os efraimitas 
apóstatas, os quais estavam sob juízo, afirmam desafiadoramente que reconstruirão os 
tijolos caídos de Samaria (Is 9.9). Fazer tijolos caracterizou a labuta dos hebreus no Egito 
(Éx 5.6-14). À luz disso, o tijolo usado por Ezequiel numa lição ilustrada (4.1) pode muito 
bem ter enfatizado a fadiga inútil do esforço defensivo dos judeus. Uma forma variante 
desta palavra refere-se à superfície que, em teofanias, fica debaixo dos pés de Deus (Ex 
24.10), uma superfície que numa outra passagem é chamada de "firmamento" (rãqia ' ; Ez 
1.26). 

Bibliografia: — Lebanon. In: ZPEB. — V A N BEEK, GUS , W . Frankincense and Myrrh. 
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1075 tàn'? (lãbêsh) 

In: The Biblical Archaeologist Reader. v. 2, pp. 99-126. 
A.B. 

TO1? (libneh). Ve ja o n? 1 074 f. 

]Íj=1í7 (rbãnôri). Ve ja o n? 1 074e. 

1075 BD1? ( lãbêsh ) vestir, estar vestido. 

Termos Derivados 

1075a WUb (lebüsh), ttG*"? (lebush) vestimenta, roupa para solenidades. 

1075b tefta^Q 0malbüsh), ÜH^Q ([malbush) paramentos. 

1075c tnüin^n (tilbõshet) vestimenta, roupa. 

lãbêsh e seus derivados revelam três campos de uso: 1) vestimenta no sentido 
literal; 2) vestimenta como sinal de nível social ou hierárquico ou de caráter; e 3) recurso 
poético de comparar vestimenta com qualidades abstratas. 

A l ém de referir-se às roupas simplesmente como algo que se veste (Ct 5.3), elas 
podem revelar algo sobre a pessoa que as usa. As fi lhas de Davi indicavam com seus 
trajes tanto a sua realeza quanto a sua virgindade (2 Sm 13.18). A cor púrpura de 
Ezequiel 23.6 tinha como objetivo mostrar nobreza ou realeza. O favor do rei e os 
conseqüentes resultados de tal favor foram demonstrados com o uso de roupas especiais 
tanto por José (Gn 41.42) como por Mordecai (Et 6.11). Os trajes podiam revelar desejo 
de prazeres sensuais (Jr 4.30) ou prosperidade (Pv 31.21). Trocar as vestes tipif icava a 
santidade necessária para entrar no Santo dos Santos do futuro templo de Ezequiel (Ez 
42.14). Podia-se identificar o ofício da pessoa mediante seus trajes característicos, tal 
como no caso do profeta (Zc 13.4) ou do soldado (Ez 38.4). 

Momentos de tristeza eram assinalados pelo uso de roupas especiais. Tra jes de v iuvez 
talvez sejam o melhor exemplo conhecido (Gn 38.19). Pesar (2 Sm 14.2; Et 4.1) e 
arrependimento (Jn 3.5) podiam ser indicados com o uso de roupas próprias. N a visão de 
Zacarias a condição pecaminosa de Josué é revelada por seus trajes sujos (Zc 3.3; veja 
abaixo). A l inguagem poética em que Jó descreve sua carne como "vestida de vermes" (Jó 
7.5) demonstra a triste condição de Jó. 

Quando Deus vestiu Adão e Eva com peles (Gn 3.21), ele forneceu um símbolo 
bastante significativo da nova condição do casal. Essas vestes são geralmente 
interpretadas como uma demonstração da necessidade de sacrifício devido à necessidade 
de matar os animais para obter as peles. No entanto, o diálogo entre o herói 
mesopotâmico Gilgamesh e Utnapishtim sugere que estar vestido de peles também podia 
estar simbolizando tudo aquilo que é frági l no homem caído. 

O verbo e seus derivados são empregados de uma forma mais rica quando usados 
poeticamente para designar qualidades abstratas. Deus está vestido de majestade e poder 
(SI 93.1). Deus é desafiado a vestir-se de força (ARA, "armar-se de força"), ou seja, a usar 
seu poder (Is 51.9). Preparando-se para o juízo, Deus se veste de justiça, salvação, 
vingança e zelo (Is 59.17). 

As pessoas podem "vestir-se" de várias qualidades. Jó vestia-se de justiça (Jó 29.14). 
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Salvação (2 Cr 6.41) e força (Is 52.1) podem ser usados como trajes. Homens foram 
vestidos do Espírito para realizarem tarefas específicas (Jz 6.34; 1 Cr 12.19; 2 Cr 24.20). 
Qualidades negativas, tais como vergonha (SI 35.26; cf Jó 8.22) e maldição (SI 109.18), 
também eram usadas como vestes. 

Dentre todos os usos figurados, o mais significativo é aquele que assemelha às 
vestimentas a justiça divina imputada ao homem. As boas obras do próprio indivíduo são 
trapos de imundícia (Is 64.6; cf. Josué em Zc 3.3), os quais Deus retira, e então ele veste 
a pessoa com a salvação e a retidão divinas (Is 61.10). Então, à semelhança de Josué na 
visão de Zacarias, pessoas vestindo a justiça de Deus podem ficar na presença dele. 

lebüsh. Vestimenta, roupa para solenidades. Este e outros derivados abrangem a 
mesma gama genérica de significados que o verbo. lebüsh pode referir-se às roupas 
formalmente usadas pelo ocupante de um cargo ou função (2 Rs 10.22). Pode referir-se a 
vestes indicativas de tristeza (SI 35.13), opulência (2 Sm 1.24), glória (SI 45.13 [14]) e 
transitoriedade (SI 102.26). Usava-se poeticamente a palavra para designar qualidades 
abstratas como força e dignidade (Pv 31.25). 

tilbõshet. Vestimenta. Usada uma vez, comparando a vingança a uma veste (Is 59.17). 

malbüsh. Paramentos. Vocábulo usado para designar as roupas da criadagem real (1 
Rs 10.5) e as vestes próprias dos sacerdotes (2 Rs 10.22) e, poeticamente, para referir-se 
a qualidades abstratas. Roupas manchadas de vermelho simbolizavam vingança (Is 63.3), 
e certas roupas finas demonstravam riqueza e esplendor (Ez 16.13). 

Bibliografia: — SANDARS, N. K. (tradutor). The epic of Gilgamesh. Penguin, 1964. 
pp. 97, 102-4. — THAT. v. 1, pp. 867-9. 

A.B. 

1076 ( lõg ) uma medida de líqüidos de cerca de meio litro (Lv 14.10). A ARA traduz 
como "sextário". Havia provavelmente 72 sextários num bato (òaí, q.v.). 

1077 Uri"? (Ihb). Aceita como raiz de: 
1077a tun^ ( lahab ) chama, lâmina. 

1077b tran1? Clehãbâ) chama, ponta (de arma). 

1077c t n i r r ^ (shalhebet) chama. 

lahab. Chama, lâmina, ponta. Este termo refere-se ou à chama do fogo ou à ponta ou 
à lâmina de uma arma, provavelmente devido a uma ligeira semelhança na aparência de 
uma e de outra. O árabe lahiba significa "arder de sede"; o acadiano la'bn tem o sentido 
de "febre"; e em aramaico o grau shafel shalhêl quer dizer "consumir com fogo". 

lahab designa as pontas ou lâminas de punhais (Jz 3.22), lanças (Jó 39.23; "ponta 
de lança", em vez de "flameja a lança", como está na ARA) e espadas (Na 3.3). 

A palavra também denota as chamas que saem da boca do leviatã (Jó 41.21) e as 
chamas literais de um altar sobre as quais o anjo ascendeu aos céus (Jz 13.20). O crepitar 
de chamas é um dos ruídos da invasão (J1 2.5). 
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"Chamas devoradoras" sobrenaturais estarão entre os grandes juízos de Deus no final 
da História (Is 29.6; cf Is 30.30; 66.15-16). 

lehãbâ. Ponta (de arma), chama. Em uma oportunidade esta palavra descreve a ponta 
de uma arma, a saber, a da lança de Golias (1 Sm 17.7). 

Em todos os demais usos, serve de figura poética designativa de algum ato humano 
ou divino. A "chama" procedente de Seom simbolizava a vitória militar (Nm 21.28; cf Jr 
48.45). "Fogo de chama" (lit.) é uma expressão utilizada para descrever a ira (Os 7.6; ARA, 
"labaredas de fogo"). A "chama" representava os perigos dos quais Deus protegeria o seu 
povo (Is 43.2). 

O juízo divino foi repetidas vezes comparado a uma chama. A "chama" é associada 
ao juízo divino sobre o povo pecador de Deus (Is 5.24), sobre o Egito durante o êxodo (SI 
105.32; ARA, "fogo chamejante"; lit., "fogo de chama") e sobre o bosque do sul, ou Neguebe 
(Ez 20.47; ARA, "chama flamejante"; hebraico lahebet shalhebet, veja abaixo). Um dia o 
"Santo" de Deus será uma chama de juízo sobre os inimigos de Deus (Is 10.17) como 
também o povo de Deus (Ob 18). A própria presença divina é simbolizada por um "fogo 
de chama" (Is 4.5; ARA, "fogo chamejante"). 

A sobreposição parcial das idéias de "lâmina" e "chama" levanta a possibilidade de 
que em algum momento a metáfora da voz como uma chama de fogo (SI 29.7) e a da 
língua como uma espada (Ap 19.15) foram originalmente a mesma figura de linguagem. 

shalhebet. Chama. Usada como símbolo poético, duas vezes para referir-se ao juízo (Jó 
15.30; Ez 20.47) e uma vez para simbolizar o ciúme (Ct 8.6). Aparentemente esta palavra 
derivava de uma forma shaphel da raiz lãhab. Veja a forma aramaica citada acima. 

A.B. 

1078 ÍH1? (Ihg). Aceita como raiz de: 
1078a Tjb ( lahag ) estudo, isto é, a devoção aos livros (Ec 12.12). 

1079 nn^ 0lãhâ) ansiar, desfalecer (Gn 47.13). 

1080 *n l?n? ( l ihlêah ) surpreender, sobressaltar. Ocorre somente no particípio do 
hitpael, em Provérbios 26.18, "como o louco que lança fogo". 

1081 CDÍl̂  ( lãhat) acender fogo, queimar. 

Termo Derivado 

1081a tCOn1? ( lahat ) chama, lâmina (?) 

lãhat pode referir-se à ação literal de queimar ou pode ser usada como uma figura 
poética para descrever o juízo divino. O acadiano la'atu significa "consumir com fogo". O 
aramaico l°hat tem o sentido de "consumir", "queimar totalmente". 

Alguns exemplos típicos de lãhat, no sentido literal de queimar, são: a queima dos 
seguidores de Coré (SI 106.18; cf Nm 16), a queima de florestas nas montanhas (SI 83.14 
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[15]) e de árvores (J1 1.19). O sopro do leviatã punha fogo em carvões (Jó 41.21 [13]). A 
palavra refere-se aos incêndios que vinham após os invasores mencionados em Joel (2.3). 
Numa oportunidade ela designa a maneira como os relâmpagos consomem os inimigos de 
Deus (SI 97.3) e noutra descreve como "fogo de chama" (lit.; ARA, "labaredas de fogo") 
aqueles que servem a Deus (SI 104.4). 

Em usos puramente figurados, o vocábulo descreve os homens como "ardendo [de 
desejo]" para destruir outros (SI 57.4 [5]; cf. ARA, "ávidos"). Descreve atributos e atos 
divinos, tais como a ira de Deus que "abrasará" os fundamentos dos montes (Dt 32.22). 
Os malfeitores queimarão como a palha no grande dia do juízo, que está por vir (Ml 4.1 
[3.19]). O verbo pode até mesmo descrever o próprio povo de Deus a arder no juízo divino 
(Is 42.25; ARA, "lhes ateou fogo"). 

lahat. Chama, (lâmina?). Usada uma vez (Gn 3.24), onde geralmente é traduzida como 
"flamejante" (lit., "chama da espada"; ARA, "O refulgir de uma espada"). No entanto, a 
sobreposição das idéias de "chama" e ' lâmina" (cf. lahab) sugere que "lâmina" (de espada) 
merece consideração como uma interpretação possível. 

A.B. 

1082 (laham) engolir avidamente. Ocorre somente no hitpael, em Provérbios 
18.8, mitlahãmim, "bocados engolidos avidamente" (ARA, "doces bocados"; veja 
também Pv 26.22). 

1083 inb (lãhen) pois, por isso (Rt 1.13). 

1084 Hpn? (lahãqâ) grupo, bando (1 Sm 19.20). Significado e etimologia incertos. 

1085 t> (lü), (lü0 ah!, ah! se, tomara. Partícula hebraica usada para assinalar 
diversos tipos de construção hipotética em que se expressa desejo. 
1085a Vàb (lülê') se não (fosse assim), a menos que (e.g., Jz 14.19; 1 Sm 25.34). 

lü assinala três níveis de desejo, volição ou anuência na esfera pessoal: desejos, 
apelos e declarações de consentimento. Também indica dois tipos de orações potenciais: 
orações com "talvez" ou que encerram dúvida e orações condicionais. 

Quando empregado para exprimir um desejo, pode ser traduzido por "tomara" ou 
"quem dera!". O desejo de Abraão de que Ismael vivesse diante de Deus (Gn 17.18) e o 
desejo de Josué de que os hebreus tivessem permanecido do outro lado do Jordão (Js 7.7) 
são assinalados por esta partícula. Em conjunto com outros recursos para indicar 
potencialidade, esta partícula pode exprimir um desejo fortíssimo (1 Sm 14.30). Na petição 
que Abraão faz aos hebronitas para que o ouvissem (Gn 23.13), lü serve de partícula de 
súplica. Finalmente ela assinala a concordância de Labão com a proposta de Jacó quanto 
a salários (Gn 30.34). 

Quando introduz orações potenciais puras, pode ser traduzida por "talvez", como 
quando os irmãos de José especularam que ele poderia odiá-los (Gn 50.15; ARA, "é o caso 
de"). Quando acompanhada de uma afirmação de conseqüência, isto é, uma apódose, a 
oração regida por lü torna-se a prótase de uma oração condicional irreal. "Se o S E N H O R 
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nos quisera matar" (Jz 13.23) e "se Absalão vivesse" (2 Sm 19.6 [7]) são bons exemplos 
disso (cf Jó 16.4; Ez 14.15). 

A.B. 

1086 (lô') não. Forma alternativa de VÒ (lõ\ q.u.). 

1087 nVp (lãwâ) I, unir-se. 

Usado uma vez no qal (Ec 8.15) e o restante das vezes no nifal. lãwâ refere-se à ação 
de unir ou associar um objeto ou pessoa a outro objeto ou pessoa. De grande significação 
teológica é o emprego da palavra para designar estrangeiros que se unem ao povo de Deus 
como convertidos. 

No uso geral indica a maneira como os prazeres hedonísticos "acompanham" o 
homem (Ec 8.15); também é usado para designar a ação de unir-se a uma aliança militar 
(SI 83.8 [9]), de o marido unir-se à esposa (Gn 29.34) e de os levitas unirem-se a Arão 
para o serviço no tabernáculo (Nm 18.2-4). 

Como termo indicativo de conversão, ele descreve aqueles que, impressionados com 
a obra de Deus divina de restaurar o seu povo, desejarão unir-se aos hebreus na adoração 
e no serviço a Deus, isto é, estarão espiritualmente convertidos (Is 14.1). Outros unir-se-ão 
a Deus como conseqüência de algum juízo divino (Zc 2.15; cf. Et 9.27). Assegura-se a esses 
convertidos dentre os gentios que eles não serão separados da Aliança com Deus (Is 56.3-
6). Um dia, arrependido, o povo de Deus, estará (ou voltará a estar) participando de um 
verdadeiro relacionamento de aliança com Deus (Jr 50.5). 

Este uso de lãwâ, com sua conotação de consagração religiosa, favorece a idéia de 
que o nome "Levi" indicava a consagração da tribo desse nome ao serviço do Senhor. 

Bibliografia: — Levi. In: ZPEB. — ALBRIGHT, W. F. Archeology and the religion of 
Israel. 5 ed. pp. 106, 203. 

A.B. 

1088 nV? (lãwâ) II, qal. tomar emprestado; hifil: emprestar para. 

Este pode ser um uso de lãwâ (veja acima) com um sentido especial. Em contraste 
com o significado puramente econômico de tomar emprestado e emprestar na vida 
moderna, no AT tais atos possuíam um significado teológico especial. Só uma vez tomar 
empréstimo é mencionado como um ato fundamentalmente financeiro, quando se relata 
que a comunidade hebréia que voltou do exílio tomou dinheiro emprestado para pagar 
impostos (Ne 5.4). A lém disso aquele que toma emprestado e o que empresta são, numa 
ocasião, mencionados como um dos diversos pares que expressam todas as classes da 
sociedade (Is 24.2). 

Os demais usos refletem as perspectivas morais e teológicas específicas do AT. O 
hebreu não tinha permissão para receber juros por emprestar a outro hebreu (Êx 22.24-
25). [Outro ponto de vista é de que podia haver cobrança de juros, mas não de juros 
abusivos, o que seria usura. Em defesa dessa posição, E. A. Speiser mostra que nas 
culturas vizinhas os juros eram descontados do dinheiro emprestado, sendo pagos 
adiantadamente. O que estava proibido, de acordo com os registros acadianos e as leis da 
Bíblia, era a cobrança de juros adicionais depois que o tomador inadimplente fosse feito 
escravo. Veja o exame mais detido da questão no verbete neshek. R.L.H.] A disposição para 
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emprestar era um sinal de benevolência e retidão (SI 112.5). Às vezes a expectativa ou 
obrigação de pagar o empréstimo podiam ser tão improváveis ou impróprios que 
"emprestar" quase se torna sinônimo de "dar" (Pv 19.17; observe-se também "emprestar" 
e "dar" como paralelos em SI 37.21, 26). 

A penúria ou pobreza, que levam a pedir emprestado, indicam a ausência da bênção 
de Deus (Dt 28.44), ao passo que a capacidade de conceder um empréstimo caracteriza 
uma prosperidade vinda de Deus (Dt 28.12). A futilidade dos ímpios se vê no fato de que 
não pagam os seus empréstimos (SI 37.21). As Escrituras observam, finalmente, que quem 
toma emprestado é escravo daquele que empresta (Pv 22.7). 

Bibliografia: —Loans. In: Jewish Encyclopedia. 

A.B. 

1089 m1? (Iwh). ELI. Aceita como raiz de: 
1089a r r f ? <[liwyâ), JT7 (lõyâ) diadema. Ocorre somente na frase liwyat hen, 

referindo-se à instrução recebida dos pais (Pv 1.9) e à obra da Sabedoria (Pv 
4.9). 

1089b t j r r p 0liwyatan) grande animal aquático. Pode ser crocodilo (Jó 
41.1), serpente (Is 27.1; a ARA traz "dragão", tendo como aposto a palavra 
"serpente", que é tradução de outra palavra hebraica, nãhãsh) ou monstro 
marinho (SI 104.26), palavra vertida por muitas traduções como "leviatã". 

A palavra liwyãtãn aparece seis vezes no AT, quer como um animal literal, quer 
como um símbolo do Egito (SI 74.14), quer como um símbolo da humanidade pecadora em 
geral (Is 27.1). 

Derivado de uma raiz confirmada árabe, Iwy, "torcer" (cf liwyâ, "diadema", Pv 1.9), 
liwyãtãn reflete-se no ugarítico Itn, um monstro denominado Lotan. N a Bíblia, porém, 
aparece somente junto de outros animais: nãhãsh, "serpente" (Is 27.1), e tannin, 
"monstros marinhos" (SI 74.13-14). 

Yahweh intimidou Jó, confrontando-o com sua criatura invencível, o liwyãtãn (Jó 
41.1 e ss. [40.25 e ss.]). Sem sombra de dúvida esse é o crocodilo do Nilo, com couraça de 
escamas ( w . 7, 15-17 [40.31; 41.7-9]), dentes terríveis (v. 14 [6]) e agilidade para nadar 
v. 32 [24]), descrito de forma poética ("cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, 
... da sua boca sai chama", w . 18-21 [10-13]), mas não mitológica. Seguem-se outras 
comparações hiperbólicas: "arrasta-se sobre a lama, como um instrumento de debulhar; 
as profundezas faz ferver como uma panela" ( w . 30-31 [22-23]). No Saltério (cf rahab 
[q. v.] em Is 51.9-10) a força do crocodilo torna-se um símbolo natural para as tropas do 
Egito, derrotadas pelo Senhor no mar Vermelho: 

Tu, com o teu poder, dividiste o mar... 
Espedaçaste as cabeças do crocodilo [liwyãtãn], 
e o deste por alimento às alimárias do deserto (SI 74.13-14). 

Talvez aqui liwyãtãn refira-se aos cadáveres dos soldados egípcios que foram devolvidos 
à praia diante de Israel (Êx 14.30). 

Em outra passagem o liwyãtãn nada no "mar vasto, imenso", uma criatura que 
"formaste para nele [no mar] folgar" (SI 104.25-26), presumivelmente uma baleia ou 
golfinho do Mediterrâneo (NBD, p. 729). No entanto, ao contrário dos animais hostis 
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1090 \t> (luz) 

mencionados no "Hino ao Sol", que foi composto pelo faraó reformador Akenaton e guarda 
alguma semelhança com o texto do salmo 104, o leviatã e outras criaturas esperam 
humildemente em Deus (v. 27) na condição de "hóspedes" deste mundo junto com a 
humanidade (C. S. Lewis, Reflections on the Psalms). O substantivo liwyãtãn também 
pode designar serpentes, tais como aquelas que encantadores fazem levantar, os quais, 
segundo cria-se, eram capazes de lançar maldições (Jó 3.8; cf N m 22.5-6). O "leviatã*" 
passa então a denotar uma ágil serpente marinha, morta por Deus, para simbolizar o 
castigo da "iniqüidade dos moradores da terra" (Is 26.21—27.1). 

Muitos estudiosos identificam o leviatã do AT com monstros mitológicos do caos, tais 
como Lotan de Ugarite ou Tiamat e Kingu da Babilônia. Suas cabeças esmagadas em 
Salmos 74.13 (supostamente sete) são identificadas com aquelas dos dragões de sete 
cabeças (ilustrados em IDB, v. 3, p. 116) mortos por Baal (sendo que as Escrituras teriam 
substituído o nome deste deus por Yahweh), e suas roscas acordadas, em Jó 3.8, são 
identificadas com aquelas que, supostamente, causavam eclipses quando o animal f icava 
enrolado em torno do sol. 

Uma posição crítica e negativa sustenta que os escritores do AT acreditam na 
realidade dessas criaturas. Deve-se, no entanto, negar vigorosamente que os autores do 
AT acreditassem de fato nessas mitologias. Alguns, porém, têm defendido que as 
referências ao leviatã como um animal de muitas cabeças em Salmos 74.14 e à sua 
aparência de serpente em Jó 3.8 podem ser alusões a temas mitológicos da época (cf. o 
artigo de Smick na bibliografia). Albright chama isso de uma correta demitologização 
pelos autores bíblicos (YGC, p. 183-93). 

Bibliografia: — KLSSLLNG, N. K. Antecedents of the medieval dragon in sacred 
history. JBL 89:166-77. — PAYNE, J. B. Theology ofthe Older Testament. Zondervan, 1971. 
— PFEIFFER, C. F. Lotan and Leviathan. EQ 32:208 e ss. — SMICK, E. B. Mythology and 
the book of Job. JETS 13:106. 

J.B.P. 

1090 p/? (luz) apartar-se, desviar-se. 

Termos Derivados 

1090a tmr^ (lãzüt) afastamento9 desonestidade, tortuosidade. 

1090b FI1? (luz) amendoeira, madeira de amendoeira. Ocorre somente em Gênesis 
30.37, referindo-se às varas cuja casca Jacó tirou (ARA, "aveleira"). 

O verbo luz ocorre nos graus qal, nifal e hifil. O imperfeito do qal é usado em 
Provérbios 3.21, quando a Sabedoria instrui seu filho a não deixar o bom senso e a 
prudência "se apartarem" de diante de seus olhos. Concentrar-se em ambas as coisas é 
garantia de vida e graça. 

Em Provérbios 4.21 a Sabedoria incentiva seus ouvintes a acolher suas palavras e 
a não deixá-las fugir de suas mentes (NEB; lit., "não as deixes se afastar de teus olhos"). 
Nessa passagem, luz ocorre no imperfeito do hifil. 

Nos quatro exemplos seguintes, luz ocorre na forma participial do nifal. Duas 
passagens empregam figuradamente o verbo para designar caminhos tortuosos ou 
enganosos (Pv 2.15; Pv 14.2). (Observe-se a tradução da NEB, "homem dúbio", em 14.2.) 
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1092 (lüt) 

Isaías 30.2 também denuncia aqueles que em vez de confiar na Palavra de Deus, confiam 
em práticas opressoras e enganosas que eles mesmos maquinam. Entretanto, por assim 
proceder, atraem sobre si o juízo divino. 

Finalmente, Provérbios 3.32 emprega o vocábulo figuradamente para referir-se a uma 
pessoa desonesta e perversa, que é detestada pelo Senhor. 

lãzut. Afastamento, perversidade. Provérbios 4.24, a única passagem que emprega a 
palavra figuradamente, insta os homens a pôr de lado a lezüt sepãtayim, "a perversidade 
dos lábios", isto é, a conversa pervertida. 

W.C.K. 

1091 rrb (Iwh). Aceita como raiz de: 
1091a jrvb (lüah) tábua, prancha, lousa. 

Palavra cognata do acadiano liyum ou do sumério GlSLI.U 5UM, lüah aparece mais de 
40 vezes no AT. Uma vez que o sumério emprega o determinativo de madeira (G/á), 
podemos supor que originalmente as pranchas eram feitas de madeira. Tais pranchas de 
madeira que porventura tenham existido, há muito desapareceram. As primeiras 
pranchas conhecidas foram pictogramas em barro, descobertos na camada I V B, de Uruk 
(cf D. J. WLSEMAN, Illustrations from biblical archaeology, Eerdmans, 1958, pp. 10-1). 
lüah, entretanto, pode referir-se a superfícies de pedra nas quais se escrevia (as tábuas 
dos Dez Mandamentos, em Êx 24.12; 34.28), às tábuas de madeira do tabernáculo (Êx 
27.8; 38.7) ou de um navio (Ez 27.5) e às lâminas de metal no suporte das pias do templo 
de Salomão (1 Rs 7.36). 

Também emprega-se lüah figuradamente. As pessoas são instruídas a escrever os 
mandamentos divinos "na tábua do [seu] coração" (Pv 3.3; 7.3). Ironicamente o pecado de 
Judá encontra-se gravado "na tábua do seu coração" (Jr 17.1). O profeta Habacuque 
recebe instruções para escrever a visão num grande painel (?), de tal modo que a visão 
fique clara para um mensageiro ler e ir correndo (Hc 2.2). 

As tábuas de pedra entregues a Moisés foram feitas e escritas por Deus (Êx 31.18; 
32.16; 34.1); Deus, entretanto, empregou Moisés, como um agente secundário, para 
escrever nas tábuas as palavras que ele queria que fossem escritas (Êx 34.27, 28). Isso 
está de conformidade com outras afirmações bíblicas que atribuem diretamente a Deus 
aquilo que é realizado tendo o homem como agente. Em última instância, tudo tem de 
principiar e terminar em Deus, e de fato é o que acontece (e.g., a crucificação, A t 2.23). 

Assim como Moisés recebeu ordens para registrar a guerra contra os amalequitas 
como um memorial para o jovem Josué (Êx 17.14), de igual forma Isaías recebeu 
instruções para escrever "numa tabuinha" e também "num livro" a profecia contra a 
dependência do Egito (Is 30.8). Esses textos, juntamente com outros como Jeremias 36, 
documentam o processo da inspiração. 

Bibliografia: — DRIVER, G. R. Semitic writing. ed. revista. London, 1954. pp. 16, 
79-80. 

W.C.K. 

1092 CD^ (lüt) enrolar comprimindo, envolver. 
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1093 "V? (lêwt) 

Termos Derivados 

1092a t ( i l ã t ) , ( fó ' f ) segredo. 

1092b (ZÔÍ) envoltório, coberta. Ocorre somente em Isaías 25.7. 

lãt. Segredo, mistério. Palavra usada em Êxodo 7.22; 8.7 [3], 18 [14] sempre no plural 
e precedida da preposição òe, referindo-se aos encantamentos ou "ciências ocultas" (ARA) 
praticados pelos magos (hartummtm , uma palavra tomada de empréstimo do egípcio hry-

tp, "sacerdote-leitor principal") do faraó, na tentativa que f izeram de imitar as pragas 
divinas trazidas por Moisés e Arão. Em quatro outros contextos não-teológicos, emprega-se 
a palavra como advérbio, "de mansinho" (isto é, sem deixar outros perceberem), 
"mansamente", "confidencialmente", "furtivamente" 
(Rt 3.7; Jz 4.21; 1 Sm 18.22; 24.4 [5]). 

Bibliografia: — VERGOTE, J. Joseph en Egypte. 1959, pp. 66-73. 
W.C.K. 

1093 " f? (lêwt) Levi. 

Termo Derivado 

1093a f f ? (lêwt) levita (isto é, um membro da tribo de Levi) . 

Levi foi o terceiro filho que Jacó teve com Lia, sua esposa menos querida (Gn 29.34). 
Levi, progenitor da tribo de Levi, participou de um incidente particularmente 

reprovável (Gn 34). Sua irmã Diná fora violentada por Siquém, filho do cananeu Hamor. 
Ele teria, então, permissão para casar-se com ela caso ele e toda a sua cidade aceitassem 
ser circuncidados. Eles se circuncidaram, mas, enquanto se recuperavam da operação, 
Simeão e Levi foram à cidade e mataram todos os habitantes de sexo masculino (Gn 
34.25-26). 

Jacó ficou tão indignado com esse acontecimento que mesmo no leito de morte se 
lembrou disso. Em vez de abençoar Levi, ele predisse que tanto os seus descendentes 
quanto os de Simeão ficariam espalhados no meio de Israel (Gn 49.7). Embora essa 
maldição tenha, por fim, resultado no aniquilamento da identidade de Simeão na terra 
de Canaã, pela fé os descendentes de Levi transformaram-na numa bênção. A sua 
dispersão tornou-se oportunidade para, em nome do Senhor, ministrarem a todo Israel. 
Deus adotou essa tribo como sua própria herança em lugar do primogênito de cada família 
(Nm 3.11-13). 

Não temos nenhuma outra informação sobre a pessoa ou a tribo de Levi até que sua 
famíl ia desceu para o Egito. A historicidade da peregrinação dessa tribo no Egito pode ser 
em parte confirmada pelo número de nomes egípcios entre os levitas: Merari, Moisés, 
Finéias e Hofni (mrry, "amado"; mss, "nascido de", segundo alguns; ;p-nhsy, "o que tem 
cor de bronze"; e hfhr, "núbio"). 

Um descendente de Levi, cujo nome não é dado, casou-se com uma levita, cujo nome 
também não aparece, a qual deu à luz Moisés, Arão e Miriã (Êx 2.1 e ss.). A referência 
em Êxodo 6.20 a Anrão e a Joquebede, a qual "lhe deu" Moisés e Arão por filhos é típica 
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1093 ( léwi) 

de genealogias bíblicas. Os ancestrais imortalizados recebem com freqüência o crédito de 
dar à luz os filhos de gerações subseqüentes. (Observe-se a linguagem de Gn 46.15, 18, 
25.) Havia 8 600 descendentes de quatro irmãos ou primos, dos quais 2 750 tinham idades 
entre 30 e 50 anos (Nm 3.17-20, 27-28; 4.35-37). O registro obviamente deixa implícito 
que há mais de quatro gerações ligando Levi a Moisés; esse Anrão não era o pai real de 
Moisés, cujo nome permanece desconhecido (Êx 2.1). 

Arão torna-se o sumo sacerdote dentro da linhagem dos levitas que demonstraram 
sua fidelidade em Êxodo 32.26-29. Arão, por sua vez, passa seu cargo para Eleazar (Dt 
10.6), que o passa para Finéias (Jz 20.27, 28). Então o sumo sacerdócio é transferido da 
linhagem de Eleazar para a l inhagem araônica de Itamar, na pessoa de Eli (1 Cr 24.3; 1 
Sm 2.22, 28). Os filhos de Eli são demasiadamente perversos para merecerem posição de 
tanta eminência (1 Sm 2.27-36), de sorte que nos dias de Salomão, Abiatar é deposto e 
Zadoque, também da linhagem de Arão, assume como sumo sacerdote, conforme predito 
pelo "homem de Deus" (1 Sm 2.27-28, 35; 1 Rs 2.26-27, 35.) 

l è w i . Levita. Apesar de afirmações em contrário, é evidente que a tribo dos levitas 
descendia do antigo Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó com sua esposa Lia (Gn 29.34). 
Uma vez que Lia estava disputando a atenção e o carinho de Jacó com sua irmã Raquel, 
que era mais bonita, ela deu a seu filho o nome de Levi, fazendo um jogo de palavras: 
"Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido." 

O Senhor fez referência a este comentário quando ordenou que Arão e seus filhos 
fossem responsáveis pelo santuário e pelo sacerdócio, enquanto a tribo de Levi se 
ajuntasse a ele para auxiliá-lo no desempenho desses deveres (Nm 18.1-2). Observe-se 
como a tradução destes versículos na NEB distorce as distinções existentes no texto 
hebraico de modo a favorecer uma interpretação crítica! 

A teoria de Wellhausen insiste que a divisão do sacerdócio em sacerdotes e levitas 
tem origem na reforma de Josias (621 a.C.) ou depois. Wellhausen afirmava que a função 
de sumo sacerdote ainda era desconhecida mesmo para Ezequiel, pois a primeira 
referência real a tal divisão encontra-se em Ezequiel 44.6 e ss., onde os serviços do templo 
e do altar são designados para os filhos de Zadoque. 

Por que então o sumo sacerdote é expressamente mencionado em 2 Reis 12.10; 22.4, 
8; 23.4 e possivelmente em 2 Samuel 15.27? Por que Deuteronômio 18.1-8 faz uma 
distinção tão óbvia entre o "sacerdote" que ministra no santuário ( w . 3-5) e o "levita", que 
se ocupava de outras coisas ( w . 6-8)? Mesmo a expressão cclevitas sacerdotes" (Dt 17.9, 
18; 18.1; 24.8; 27.9; Js 3.3; 8.33; Jr 33.18, 21 [observe-se a ordem inversa no v. 21]; Ez 
43.19; 44.15; 2 Cr 23.18; 30.27) só deixa implícito que todos os sacerdotes são levitas, mas 
não o inverso. Em hebraico a palavra explicativa sempre vem depois da palavra explicada 
lit., "os sacerdotes, os levitas," ou seja, "os sacerdotes, os quais são levitas,"), pelo que a 

expressão significa "levitas sacerdotes". (Note-se que a TB erroneamente insere um "a 
saber" entre as frases "levitas sacerdotes" e "toda a tribo de Levi", Dt 18.1). Não se deve 
identificar os levitas com os sacerdotes só porque os termos usados para descrever os 
deveres dos levitas em Deuteronômio 18.7 são os mesmos usados com referência aos 
deveres sacerdotais, ou seja, "ministrar em o nome do SENHOR" (cf. 18.5 com referência 
ao sacerdote, 17.12; 21.5), "assistir perante o SENHOR" (cf 1 Rs 10.8, etc.). Tais termos são 
empregados com referência aos deveres dos sacerdotes, mas também são usados para 
designar as responsabilidades de subordinados, como é o caso do jovem Samuel (1 Sm 
1 11, 18; 3.1). 



1094 mi) 

N a ordem hierárquica daquela cultura, os levitas ocupam o segundo lugar, após os 
sacerdotes araônicos, em comparação com os demais israelitas. De conformidade com a 
legislação mosaica, alguns dos deveres dos levitas incluíam levar a arca (1 Sm 6.15; 2 Sm 
15.24), realizar vários serviços no tabernáculo (Êx 38.21; N m 1.50-53) e servir Arão e seus 
filhos (Nm 3.9; 8.19). Davi incumbiu-os da música litúrgica (1 Cr 15.16, 17, 22) e de ser 
guardas do templo (1 Cr 9.26; 26.17). Na época de Esdras eles ensinaram a Lei ao povo 
(Ne 8.7-8; cf Dt 31.25). 

O mais importante de tudo, porém, é que a tribo de Levi devia servir como um 
substituto de todos os primogênitos de sexo masculino em Israel (Nm 3.11-13). Dessa 
maneira as Escrituras resistem àquela dedução por analogia, segundo a qual sacrifícios 
humanos seriam necessários (temos assim uma advertência para outras áreas, tal como 
a dupla predestinação), visto que todo o primogênito da terra pertence ao Senhor. Em vez 
de sacrifícios humanos, uma vez mais Deus aceitou um substituto, desta vez um levita 
em lugar de cada primogênito de sexo masculino em Israel. 

Bibliografia: — CODY, Aelred. A History of Old Testament priesthood. Pontificai 
Biblical Institute, 1969. — MACRAE, A. A. Numbers. In: NBC. pp. 166-7. — ORR, James. 
The problem of the Old Testament. London, Nisbet & Nisbet, 1909. pp. 180-92. — TDNT. 
v. 4, pp. 239-41. 

W.C.K. 

rrp (liwyâ). Veja o n? 1 089a. 

]n;Ip Gliwyãtãn). Veja o n? 1 089b. 

1094 ^i? (lül) escada ou escada em caracol ou espaço fechado com degraus. Ocorre 
somente em 1 Reis 6.8, übclulim yacãlü. 

1095 v?Í? (Iwlw). Aceita como raiz de: 
1095a P^b (lülay) laçada. 

Vbt? (lülê'). Veja o n? 1 085a. 

P^b (lülay). Veja o n? 1 095a. 

1096 yb (lun), (lin) hospedar-se, passar a noite, repousar. 

Termos Derivados 

1096a t p ( m ã l ô n ) hospedaria, estalagem. 

1096b HTbn (melünâ) casa pequena, cabana. Ocorre somente em Isaías 1.8; 
24.20. 

Em geral emprega-se lun para referir-se a pessoas que passam a noite em algum 
lugar. É assim que Ló bondosamente convidou os dois anjos, que tinham vindo para 
destruir Sodoma (Gn 19.2), a passar a noite em sua casa. Jacó passou a noite em Betei 
(Gn 28.11). Mas os exemplos mais interessantes de uso da palavra são figurados: Salmos 
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1097 •pb (lün) 

30.5 [6] diz: "ao anoitecer pode vir o choro" (lit., "o choro pode se hospedar à noite"). O uso 
teológico enfatiza a brevidade da ira divina em contraste com o poder vivificador de seu 
imenso favor. 

A retidão mora numa cidade fiel (Is 1.21), enquanto o homem que teme ao Senhor 
repousa (lit., "aloja-se") na prosperidade (SI 25.13). De fato, aquele que dá ouvidos à 
repreensão vivificadora habitará entre os sábios (Pv 15.31). Provérbios 19.23 expressa-o 
sucintamente: "O temor do SENHOR conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito" (lit., 
"... repousará"). A proposição inversa é também expressa em poucas palavras: "o homem 
não permanece em sua ostentação; é antes como os animais, que perecem" (SI 49.12 [13]). 

O melhor versículo de todos é Salmos 91.1: "O que habita no esconderijo do Altíssimo 
à sombra do Todo-poderoso descansará". 

mãlôn. Hospedaria, estalagem. Existem oito referências a hospedarias, tal como 
aquela escolhida pelos irmãos de José quando voltavam do Egito (Gn 42.27; 43.21). A mais 
famosa é aquela em que Moisés e Zípora pararam para passar a noite em sua viagem de 
volta para o Egito. Ali Deus procurou matar Moisés (afligindo-o com febre ou alguma 
doença?), pois ele tinha deixado de circuncidar o seu filho (aparentemente devido aos 
protestos de Zípora, Êx 4.24). 

Em outros casos é o profeta que anseia por algum tipo de abrigo no deserto para que 
pudesse deixar o seu povo, pois os seus pecados eram repugnantes (Jr 9.2 [1]). Em Isaías 
10.29 a aproximação do rei assírio e suas paradas para passar a noite são marcadas pelo 
medo. Aliás, o soberbo Senaqueribe gabava-se de que penetraria nas regiões mais 
interiores do Líbano (2 Rs 19.23; cf Is 37.24). 

Também ocorre a forma feminina melünâ. Refere-se a uma cabana ou choupana 
numa vinha (Is 1.8), construída para aquele que vigiava durante a colheita. Um texto 
escatológico afirma que a terra cambaleia como um bêbado e "balanceia" como uma 
choupana (Is 24.20; ARA, "rede de dormir"). Observe-se, então, a fragilidade e isolamento 
proverbiais da terra. 

W.C.K. 

1097 ]t> (lün) murmurar, rebelar-se. 

Termo Derivado 

1097a t n ^ n ( f l u n n â ) murmuração. 

À exceção de Josué 9.18, uma passagem que fala do aborrecimento com a maneira 
como Josué lidou com a questão da mentira dos gibeonitas, todas as demais ocorrências 
do verbo lün encontram-se em seis capítulos do Pentateuco: Êxodo 15; 16; 17; Números 
14; 16; 17, cada uma delas seguida da preposição 'al, "contra". Em cada caso o sujeito do 
verbo é toda a congregação de Israel. Contudo, Números 16.11 talvez se refira apenas a 
Coré (cf. 16.19). Geralmente quem sofria os seus ataques verbais eram Moisés e Arão (Êx 
16.2; N m 14.2); ocasionalmente era apenas Moisés (Êx 15.24; 17.3; Nm 14.36) ou apenas 
Arão (Nm 16.11); em outras oportunidades o próprio Senhor é o objeto de suas palavras 
insultosas (Êx 16.7-8; N m 14.27, 29). Em última análise, a murmuração dos israelitas era 
sempre contra Deus, que havia comissionado os líderes do povo. É claro que a 
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1098 PÓ, (lüac) 

murmuração não era sem motivo: podia ser por causa de fome ou sede no deserto ou de 
um objetivo aparentemente inalcançável. Mas eles pecaram porque duvidaram de Deus 
e vil ipendiaram sua justiça, bondade e poder. 

Noeldeke sugere que a raiz é, na verdade, um verbo duplo 'ayin, Inn ou (com base 
numa troca entre resh e lamed) rnn, "gritar alto". Mas nada existe que confirme nenhuma 
dessas duas idéias. Mesmo a associação que KB estabelece com o árabe l(y)m, "culpar", não 
tem base. Seja nas formas nifal ou hifil, o verbo significa dar vazão a ressentimento, 
insatisfação, ira ou aborrecimento, mediante resmungos cochichados numa oposição hostil 
aos líderes de Deus e à autoridade que outorgou a tais líderes. 

A verdadeira natureza dessa murmuração se vê no fato de que é um ato ostensivo 
de rebelião contra o Senhor (Nm 14.9) e uma recusa obstinada a crer na palavra de Deus 
e nas obras miraculosas de Deus (Nm 14.11, 22, 23). Por isso, a atitude correta numa 
situação de verdadeira dificuldade é a aceitação e obediência incondicionais. Os que 
pertencem a Deus jamais devem se colocar numa posição de querer julgá-lo. 

te lunnâ. Murmuração. Palavra sempre empregada para designar as murmurações 
(subst. const. pl.) contra o Senhor; um ato de rebeldia, descrença e desobediência à 
autoridade devidamente constituída (Êx 16.7, 9, 12; N m 14.27; 17.5, 10 [20, 25]). 

Bibliografia: — COATS, George W. Rebellion in the wilderness. Abingdon, 1968. pp. 
21-8. — THAT. v. 1, pp. 870-1. 

1098 5ftb, (lua0 Uüb (lã'a') /, engolir, sorver. 

Termo Derivado 

1098a üb (Zõ'a) garganta. Ocorre somente em Provérbios 23.2, "mete uma faca 
à tua garganta" (para não comer demasiadamente). 

1099 3)t> ( lü'a ), VVb (Zã'aO II, falar coisas sem nexo. 

pb (lüts). Veja o n? 1 113. 

1 1 0 0 \DÍ7 ( lüsh) amassar. 

(lãzât). Veja o n° 1 090a. 

rb (lah). Veja o n? 1 102a. 
rf? (lêah). Veja o n? 1 102b. 

1101 nn1? (Ihh). Aceita como raiz de: 
n o i a rnb aeht) queixo, queixada, bochecha. 

Este substantivo ocorre 21 vezes no AT e é confirmado no ugarítico Ihy (e.g., UT 16; 
I I Aqht: 1.29-30, tbq Uit nitsh, "o qual calará os queixos de seus detratores"). 

A queixada mais famosa aparece em Juizes 15.15-17, 19. Sansão usa-a para matar 
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1104 Drí? ( lãham) 

ou derrotar (veja o nãkâ) mil homens e, por isso, dá ao lugar o nome de Ramate-Leí, que 
significa "Monte da Queixada" (IBB, mrg.). 

Em Jó 41.2 [40.26], Deus induz Jó a um silêncio pensativo ao indagar-lhe se consegue 
subjugar o leviatã (um nome poético do crocodilo, IBB; cf. ARA) prendendo-o com um anzol 
pelo queixo. Deus, porém, é capaz de pôr o anzol na mandíbula do leviatã, na do tannim, 

animal aquático representativo do faraó do Egito (Ez 29.4), e na de Gogue (Ez 38.4). Ele 
porá um freio nos queixos das nações (Is 30.28), mas o tirará do queixo de seu próprio 
povo para que este possa comer (Os 11.4). 

Embora homens como Micaías, um verdadeiro profeta do Senhor, sejam atingidos no 
rosto (lit., "bochecha") por profetas falsos como Zedequias (1 Rs 22.24; 2 Cr 18.23) e 
embora Jó seja verbalmente atingido no rosto por seus consoladores molestos (Jó 16.10), 
Deus dará a bofetada final nos seus inimigos (SI 3.7 [8]). Os homens até mesmo ferirão 
com vara a face do líder de Israel (Mq 5.1 [4.14]). O Servo do Senhor, o Messias, 
voluntariamente oferecerá "as costas aos que [o] feriam, e as [suas] faces aos que [lhe] 
arrancavam a barba" (Is 50.6, IBB), mas ele também surgirá triunfante. 

W.C.K. 

•TI1? Glehüm). Veja o n? 1 104b. 

1102 Pin1? (Ihh). Aceita como raiz de: 1102a nb (lah) úmido, fresco, novo. 

1102b nb (lêah) umidade, frescor. 

(lehi). Veja o n? 1 101a. 

1103 (lãhak) lamber (e.g., N m 22.4; 1 Rs 18.38). 

1104 nnb (lãham) I, lutar, combater. 

Termos Derivados 

1104a ^ünb (lãhem) guerra (?). Somente em Juizes 5.8. 

1104b mrfp. (lehüm) intestinos (?). 

1104c tnQíl^p (milhãmâ) combate, guerra. 

Os usos mais significativos do verbo lãham, que ocorre 171 vezes, dizem respeito ao 
papel de Deus nas guerras de Israel. Quando Deus chama Israel às armas contra um 
inimigo, isso ocorre por causa da degradação moral desse inimigo (Dt 7.4, 16, 25; 20.18, 
etc.). Em tais conflitos, é o Senhor que combate por Israel (Êx 14.14, 25; Dt 1.30; 3.22; Js 
10.14, 42; Jr 21.5; Ne 4.14; 2 Cr 20.29). Ao proceder assim, com freqüência Yahweh 
convoca para o seu serviço não apenas Israel, mas também os elementos da natureza (Js 
10.11; 24.7; Jz 5.20). Contudo os israelitas também devem participar do combate e lutar 
junto com o Senhor. Muito embora a terra em que estavam lhes tivesse sido dada como 
herança, tinham de conquistá-la pela luta (Êx 23.27-33). Bauernfeind comenta: "No 

783 



1104 Cnb (ilãham) 

entanto, nem o equipamento de Israel (Jz 7.2 e ss.; 1 Sm 14.6; 17.45, 47) nem o número 
de seus soldados (Jz 7; 2 Sm 24.1 e ss.; Êx 30.12) pesou na balança. Foi Yahweh que foi 
à frente deles (Jz 4.14; Dt 20.4; 2 Sm 5.24), deu-lhes coragem (1 Sm 30.6) e tirou-os de 
seus inimigos (Êx 15.15-16; 23.27 e s.), por meio de milagres (Js 10.11; 24.7; Jz 5.20) e de 
temor (1 Sm 14.15). A ele e somente a ele pertencia o louvor (Êx 14.4, 18; Zc 4.6)" (TDNT, 
v. 6, p. 508). 

Israel constituía os "exércitos de Yahweh" (Êx 12.41; ARA, "hostes do SENHOR"), cujas 
tropas tinham de ser santas (Is 13.3). Até mesmo as armas e os acampamentos militares 
dos israelitas deviam ser santos para que Yahweh estivesse acampado com eles (Dt 23.10-
15; 2 Sm 1.21; Is 21.5). Por isso, "não fosse o SENHOR, que esteve ao nosso lado, quando 
os homens se levantaram contra nós, [eles] nos teriam engolido vivos" (SI 124.1-3 [4]; 
118.10-14). "Contende, SENHOR, com os que contendem comigo" (SI 35.1). Mas, conforme 
advertem os profetas, a confiança de Israel deve estar no Senhor, não em cavalos, carros, 
armas ou homens (cf. Dt 17.16-17; 1 Sm 17.47; Is 31.1-3; Os 8.14). 

O próprio Israel estava sujeito a ser atacado por Deus caso fizesse pouco caso das leis 
divinas e condescendesse com o pecado. Amos 2.14-16 quase chega ao ponto de descrever 
uma guerra total contra Israel. Isaías 63.10 afirma explicitamente que, quando os 
israelitas se rebelaram contra o Espírito Santo, Deus tornou-se inimigo deles e lutou 
contra eles. 

Contudo, ainda está para v ir um momento quando Deus lutará uma vez mais; desta 
vez contra todas as nações que atacaram Israel (Zc 14.3). Yahweh determinou a morte da 
besta e o f im de seu poder (Dn 7.11, 26; 8.25; 11.45). Deus pessoalmente vestirá a couraça 
da justiça, o capacete da salvação, a vestidura da vingança e o manto do zelo enquanto 
julga os inimigos vindos dentre as nações, até que o seu temor se espalhe desde o oriente 
até o ocidente (Is 59.17-19). 

lãhem. Guerra (?). Esta palavra aparece somente em Juizes 5.8 e é geralmente 
traduzida por "então a guerra estava às portas". Outros interpretam como "então houve 
pão de cevada" ou "o pão de cevada acabou". Provavelmente devem-se dar preferência à 
primeira opção. 

milhãmâ. Combate, guerra. Das 319 ocorrências deste substantivo, nosso interesse 
concentra-se nas guerras em que Yahweh esteve envolvido. Conquanto tenha-se 
enfatizado o conceito de "guerra santa" popularizado por von Rad, devem-se levantar as 
objeções postuladas por homens como A. Weiser. O conceito de guerra santa é muito mais 
amplo do que o mero cumprimento de uma antiga ordenança sacra. 

Não há dúvida de que Yahweh é um "homem de guerra" (Êx 15.3) e de que seu nome, 
Yahweh tsebã'ôty "SENHOR dos exércitos", ocasionalmente reflete o fato de que ele é o 
comandante-em-chefe dos exércitos de Israel (1 Sm 17.26, 45). Davi reconhece que "o 
SENHOR salva não com espada, nem com lança, porque do SENHOR é a guerra" (1 Sm 
17.47). E houve um livro onde estavam registradas as "Guerras do SENHOR" (Nm 21.14). 
N e m toda batalha, porém, foi uma guerra de herem, na qual tudo o que fosse capturado 
na cidade seria consagrado à destruição. 

Ademais, muitas das guerras de Israel foram guerras fratricidas entre as tribos (Jz 
19—21) e mesmo guerras egoístas e de agressão (2 Sm 24; 1 Rs 22; Jz 17). Israel também 
lutou em guerras defensivas (Nm 31; 1 Sm 11—17; 28—30; 2 Sm 5; 8) e ofensivas ( N m 
21.21-35; Dt 2.26—3.17; Js 6—12). 
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1105 Crfp (lãham) 

Logo antes de Yahweh pôr "termo à guerra" (SI 46.9 [10]) e para sempre destruir os 
armamentos (SI 46.9 [10]; Is 2.1-5; Mq 4.1-5), as nações se levantarão em armas contra 
Israel e o seu Messias, mas em vão (SI 2; SI 45.3 e ss. [4]; Zc 14). 

Bibliografia: — AI. pp. 247-67. — GROSS, H. War. In: Sacramentum Verbi. v. 3, pp. 
958-61. — PEDERSON, J. Israel, its life and culture. v. 3 e 4. Copenhagen, 1940. pp. 1-32. 
— VON RAD, G. Studies in Deuteronomy. Regnery, 1953. pp. 45-9. — TDNT. v. 6, pp. 507-
11. 

W.C.K. 

1105 Cnb (lãham) II, usar como alimento, comer. 

Termo Derivado 

1105a Cfj1? (lehem) comida, pão, cereal. 

Este substantivo ocorre 296 vezes no AT. Mas "não só de pão v iverá o homem, mas 
de tudo o que procede da boca do SENHOR" (Dt 8.3). O homem não é aquilo que ele come! 

Entretanto, toda comida é dádiva de Deus. Ele plantou o jardim do Éden e fez ali 
crescerem todas as árvores que eram boas para dar alimento (mayãkãl, Gn 2.9). 
Semelhantemente o áalmista assevera que Deus faz "crescer a relva para os animais, e 
as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão [lehem] ... e o pão 
[lehem] que lhe sustém as forças" (SI 104.14-15). Ademais, ele "dá alimento a toda carne" 
(SI 136.25), aos famintos (SI 146.7) e aos animais e aos filhotes de corvo (SI 147.9). O 
próprio Deus instrui o homem na arte e nos princípios da agricultura: como preparar o 
solo, como lançar algumas sementes em fi leiras e jogar ao redor outras, e como fazer a 
colheita de cada produto depois de esperar pacientemente o número determinado de dias 
(Is 28.24-29, observe-se a referência aos cereais no v. 28). 

O homem jamais deve supor que o "cajado" (matêh) em que ele se apoia estará 
sempre disponível, não importa como ele venha a agir. Deus pode "destruir todo cajado 
1matêh, isto é, sustento] de pão" (lit.; IBB, "retirar-lhes todo sustento do pão"; SI 105.16; 
Is 3.1; Ez 4.16; 5.16; 14.13; A m 4.6) e de fato o faz. Foi esse o princípio anunciado por 
Moisés em Levítico 26.26: Deus enviaria juízos cada vez mais severos sobre qualquer 
nação que se recusasse a andar com retidão antes de fazer cair sobre ela a derradeira 
calamidade. Pior ainda do que fome de pão era fome da Palavra de Deus (Am 8.11), 
ambas resultantes da mesma causa: pecado sobre pecado. 

E triste que, muito embora Deus estivesse dando a Israel uma quantidade abundante 
de cereal, farinha fina, óleo e mel (Ez 16.19), o povo, à semelhança da adúltera Gômer, 
insistia em correr atrás de seus amantes, sem perceber que Deus tinha sido a fonte de 
todas essas dádivas (Os 2.5, 7-8 [7, 9-10]). 

O que poderiam os poucos justos como Habacuque fazer quando v iam seu país 
caminhando rumo a tal calamidade devido à pecaminosidade cada vez mais renitente e 
arraigada? Ele "[se] alegra no SENHOR" e "exulta no Deus da [sua] salvação", ainda que 
no exterior ele tremesse de medo e os campos não produzissem alimento ('õkel, Hc 3.17-
18). 

Existe um outro tipo de pão, vinho e leite que pode ser comprado sem dinheiro nem 
trabalho. As pessoas podem consegui-los caso se arrependam e busquem ao Senhor (Is 
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1106 ynb (lãhats) 

55.1-7). Posteriormente Jesus a si mesmo se chamou de "verdadeiro pão do céu" (Jo 6.32) 
da mesma forma como o maná no deserto era pão chovido do céu (Ex 16.4 ss.). A té mesmo 
Elias recebeu alimento através dos corvos de Deus quando houve falta do que comer (1 
Rs 17.6). Em outras ocasiões, Deus supriu de cereais ao enviar visões e liderança na 
pessoa de José (Gn 41.54, 55; 43.25, 31, 32; 45.23; 47.12, 13, 15, 17, 19, 20). Pão tanto 
espiritual quanto físico provém do Pai de toda boa dádiva. 

A massa que os israelitas levaram consigo quando saíram do Egito era sem fermento, 
porquanto t iveram de partir às pressas (Êx 12.34, 39). Observe-se, no entanto, Levít ico 
23.17. Os pães de Pentecostes a serem comidos perante o Senhor deviam ser feitos com 
fermento! Por essa razão o fermento não pode ser sempre um símbolo do mal. O "pão da 
impiedade" (Pv 4.17) ou o "pão ganho por fraude" (Pv 20.17) é sempre obtido por meios 
errados e resulta numa vida de amargura. Tão ruim quanto isso é o "pão de angústia" ( Is 
30.20), que fala de tempos de perseguição, ou o "pão comido às ocultas" (Pv 9.17) com a 
sedutora, pois o ato de adultério envenenará a vida do homem na sua totalidade. 

Está a caminho um dia melhor, quando Deus há de restaurar o pão e o cereal a seu 
estado original. Os céus e a terra produzirão fartamente quando o homem entrar naquele 
"descanso" do qual Canaã, com sua frutuosidade prometida ("terra de trigo e cevada, de 
vides, figueiras e romeiras, ... terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te fa l tará 
nela", Dt 8.7-9), era a primeira prestação, um sinal de entrada. A natureza irromperá 
numa produtividade ininterrupta e deliciosa (J1 3.18 [4.18]; A m 9.13-14; Is 55.10-13; Ez 
47.6-12). 

Bibliografia: — HEATON, E. W . Everyday life irt O.T. times. Scribner's, 1956. pp. 81-
7; 97-115. — RlCHARDSON, TWB, pp. 37-8. — ROSS, J. F. IDB. v. 2, pp. 307-8. 

W.C.K . 

1 1 0 6 yrb ( lãhats ) apertar, oprimir. 

Termo Derivado 

1106a Tfü1? ( lãhats ) opressão, aflição. 

Dif ic i lmente se encontraria uma ilustração mais viv ida do sentido de lãhats, em seus 
19 exemplos no AT, do que na mula de Balaão apertando-o contra o muro e, desse modo, 
esmagando o pé de Balaão ( N m 22.25a, 25b; 2 Rs 6.32). 

A palavra tem o seu uso mais importante no âmbito da teologia ética. Os israelitas 
não deviam oprimir estrangeiros ou forasteiros (Êx 22.21 [20]; 23.9), porquanto outrora 
haviam sido forasteiros no Egito, aquele grande opressor. Hav ia estritas proibições de 
tratar opressivamente qualquer pessoa, em particular se fosse um israelita. 

Israel experimentou todo um ciclo de opressores durante o período dos juizes (Jz 1.34; 
2.18; 4.3; 6.9; 10.12; 1 Sm 10.18). Mas em cada situação o Senhor enviou libertadores. 
Mais tarde ele enviou opressores (o rei da Síria e outros; 2 Rs 13.4, 22) contra Israel 
devido ao pecado deste (Am 6.14). 

Outras nações também enfrentarão seus opressores (Is 19.20). Mas Deus sempre 
ouve o clamor por misericórdia e l ivramento e, então, lutará diariamente contra aqueles 
opressores (SI 56.1 [2]). 
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1109 w b (ir) 

lahats. Opressão, aflição. Quase todas as 11 ocorrências desta palavra referem-se à 
opressão de Israel por seus inimigos. Uma exceção é a expressão que designa as rações 
de um prisioneiro como "pão de aflição e água de aflição" (lit., 1 Rs 22.27; 2 Cr 18.26). 
Isaías 30.20 diz que o Senhor manda privações físicas (num cerco?), mas ainda restarão 
um Mestre e ouvidos para ouvir a exortação, "Este é o caminho, andai por ele" (Is 30.21). 
Geralmente a LXX traduz a palavra por thlipsis, "tribulação". 

W.C.K. 

1107 ürfp ( lãhash ) cochichar, encantar. 

Termo Derivado 

1107a ttàn*? (lahash) cochicho, encantamento. 

lãhash é encontrado em aramaico e em hebraico rabínico com o sentido de "sibilar 
como uma serpente". Assim sendo, a palavra pode ser uma variante dialetal de nãhash, 

visto que as consoantes nun e lamedh têm sons parecidos (c f . o verbo lãqah, onde o l 

comporta-se como um n; o verbo "oprimir", lãhats ou nãhats; e o substantivo "sala", 
lishkâ e nishka). 

Deus não ouvirá as orações de encantadores de serpentes (observe-se SI 58.5 [6]). 
Suas bocas estão geralmente cheias de veneno como o veneno de répteis. 

Igualmente maus são aqueles que cochicham uns com os outros (hitpael) para 
maquinar o mal (SI 41.7 [8]; ve ja também os servos de Davi a cochichar, 2 Sm 12.19). 

lahash. Cochicho, encantamento, talismã. Em Isaías 3.20, as mulheres vestidas 
espalhafatosamente usam amuletos ou talismãs, talvez uma proteção contra cobras ou 
demônios. Encantadores profissionais (Is 3.3) tentavam encantar serpentes (Jr 8.17; Ec 
10.11) como parte da decadência de Israel rumo à magia e à adivinhação. Alguns têm 
levantado a hipótese de que esses talismãs fossem brincos em forma de serpente (por que 
não faixas para a perna?), visto que as palavras tabbã'ôt e nizmêhã'ãp, em Isaías 3.21, 
são palavras que designam anéis para os dedos e argolas para o nariz. 

Quando o castigo de Deus veio sobre Israel, este clamou a Deus com cochichos de 
oração (lit., "oraram em cochichos", Is 26.16; ARA, "derramaram as suas orações"). O 
ugarítico Ifíst significa "cochichos" (UT 19: n? 1 373). Neste caso não parece que o vocábulo 
esteja sendo usado com o sentido de "palavra de encantamento". 

Bibliografia: — DAVIES, T. Witton. Magic, divination and demonology among the 
Hebrews and their neighbors. KTAV, 1969. pp. 50-3. 

W.C.K. 

1 1 0 8 Úb (lõt) mirra. 

sb (lãt). Ve ja o n? 1 092a. 

1109 KV>b (lt'). Aceita como raiz de: 
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1110 wti? (lãtash) 

1109a riKzb (letã'â) wm íípo de lagarto (Lv 11.30; ARA, "lagartixa"). 

1 1 1 0 \D\2b (lãtash) martelar, afiar, amolar. 

1111 rfr1? (layelâ), ^ (Zay/Z) noiíe. 

Ao contrário do que se vê no Hino a Aton, dos egípcios, no qual a noite é vista com 
receio porque o sol (Aton) foi para casa, o AT insiste em que as trevas e a noite foram 
criadas por Deus (Gn 1.4, 5; SI 74.16). De noite Deus está acordado, cuidando dos animais 
da floresta (SI 104.20-22) e protegendo os homens de pestes (SI 91.5-6). N a verdade, a 
própria alternância e regularidade de dia e noite é resultado da aliança de Deus com cada 
um (Gn 8.22; Jr 33.20, 25) e, dessa maneira, cada dia e noite que se sucedem são um 
lembrete da fidelidade de Deus para com sua outra aliança com Abraão e Davi (Jr 33.21-
26). Para Deus a noite é tão clara quanto o dia (SI 139.11-12). 

De todas as 242 ocorrências desta palavra, a noite mais memorável foi aquela em que 
Deus livrou seu povo da escravidão (Êx 11.4; 12.12, 29). Ela é anualmente relembrada na 
Páscoa. Em conexão com isso são instrutivos os três dias e três noites de 1 Samuel 30.12. 
O versículo 13 claramente diz: "adoeci, hoje o terceiro [dia]" (lit.). Pode-se, portanto, 
concluir que essa expressão é uma fórmula estereotipada usada para indicar qualquer 
parte de um período de três dias, não sendo uma afirmação de que 72 horas se passaram 
(cf os três dias e três noites de nosso Senhor). 

Em outras passagens a noite aparece como um tempo de tribulação, choro, sofrimento 
e comunhão com Deus (Is 30.29; Jó 7.3; SI 6.6 [7]; 77.2 [3]; Is 26.9; SI 1.2; 42.8 [9]; 77.6 
[7]; 88.1 [2]; 92.2 [3]; 119.55). 

W.C.K. 

1112 rrb^b (lilit) Lilite (H3B; ARA, "fantasma"). 

Uma deusa conhecida como um demônio noturno que habita os lugares devastados 
de Edom (Is 34.14). Edom está arruinado de um modo tão completo que somente gatos 
selvagens, sátiros e Lil ite permanecerão ali. 

Na literatura rabínica posterior, Li l ite é descrita como uma criatura com asas e 
cabelos longos e esvoaçantes. Sem dúvida ela personifica a noite ou o pôr-do-sol. 

Na literatura ugarítica ela recebe sacrifícios (UT 23:7) e é invocada num hino (UT 
104), onde é chamada de "a noiva de véu" (k l t m k [ k t m t ] ) e de "nossa senhora" (bltn) . O 
primeiro título ela compartilha com a deusa babilônica Ishtar. 

Na realidade, deve-se estabelecer uma correlação entre esses espíritos noturnos e o 
nome masculino Lilis. Esta forma masculina abrange seres de ambos os sexos, conforme 
se vê explicitamente em uma das muitas referências existentes nas Bacias Mágicas 
Aramaicas (veja Cyrus H. Gordon, Archiv Orientální, 6:322). Li l ite aparece como La-le em 
A Linear e como lly na fórmula fenícia de encantamento encontrada em Arslan Tash. No 
trecho de Isaías, o profeta não incentiva a adoração nem o respeito a essa divindade 
demoníaca. O nome talvez esteja sendo simbolicamente usado para designar devastação. 

Não seria possível que aquilo que era um demônio noturno na cultura pagã fosse 
apenas um animal noturno (como na ARC), talvez um morcego ou uma coruja, em Israel? 
Os pagãos, com seu animismo, enchem a realidade de espíritos. Cf o hebraico, reshep, 
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1113 y-b (itts) 

"pestilência", com o ugarítico, rshp, o "deus da pestilência"; e o hebraico, yãm, "mar", com 
o ugarítico, ym, o "deus que é príncipe do mar". De sorte que Itlit pode ter sido um animal 
real que foi demonizado na cultura ao redor. 

Bibliografia: — LEUILLET, René & Xavier LÉON-DUFOUR. Night . In: DBT. PP . 346-7. 
Para ver uma gravura de Lil ite, consulte Henry FRANKFORT, Art and architecture of 

the Ancient Orient, 1958, lâmina 56, p. 56. 
W.C.K. 

1113 "p1? ( l i ts ) escarnecer. 

Termos Derivados 

1113a i t ó ( lãtsôn ) escárnio (Pv 1.22). Ocorre na frase 'anshê latsôn, "homens de 
escárnio", isto é, "homens escarnecedores", em Provérbios 29.8; Isaías 28.14. 

1113b r c r ^ o (m e l i tsâ ) sátira, poema zombeteiro (Hc 2.6), figura de 

linguagem, dito enigmático (Pv 1.6). 

Os loucos escarnecem e zombam do pecado (Pv 14.9) e do juízo (Pv 19.28). O próprio 
escarnecedor ( forma participial do qal) pode ser descrito como orgulhoso e altivo (Pv 
21.24), incorrigível (Pv 9.7), resistente a toda repreensão (Pv 9.8; 15.12) e alguém que 
odeia qualquer reprimenda (Pv 13.1). A sabedoria e o conhecimento faci lmente lhe 
escapam (Pv 14.6). 

O escarnecedor é tão repugnante que pode ser chamado de abominável a todos os 
homens (Pv 24.9). Portanto, todos os que desejam levar uma vida consagrada devem evitá-
lo (SI 1.1). Ademais, deve-se castigá-lo f isicamente de maneira que o simples e ingênuo, 
que é faci lmente persuadido, lucre com a lição (Pv 19.25; 21.11). Uma boa maneira de 
el iminar a disputa dentro de um grupo é pôr o escarnecedor para fora e, assim, "cessarão 
as demandas e a ignomínia" (Pv 22.10). U m julgamento com sentença já determinada 
aguarda todos esses escarnecedores (Pv 19.29), pois a marca registrada de suas vidas é 
"deleitarem-se" no escárnio (IBB, Pv 1.22). Eles serão reduzidos a nada e consumidos (Is 
29.20). 

Em Provérbios 3.34 temos a sugestão de que o tipo específico de impiedade do 
escarnecedor é o orgulho. Aqui o escarnecedor é contratado com o humilde. Nesse 
versículo a LXX traduz "escarnecedor" por "orgulhoso", no que é seguida no NT por T iago 
4.6 e 1 Pedro 5.5. Cf. Provérbios 21.24. Dahood assinala um paralelo desta palavra com 
"mal " na inscrição de Karetepe I (Psalms, v. 1, em AB, p. 2). 

Entre os vários escarnecedores e zombadores encontram-se o vinho (Pv 20.1), o 
orgulhoso (SI 119.51), os sequazes do rei de Samaria (Os 7.5) e os amigos de Jó (16.20). 

Como particípio do hifil, a palavra tem o sentido de "intérprete", como o que José 
usou para lograr seus irmãos (Gn 42.23). Em Isaías 43.27 os intérpretes são os mestres 
de Israel, os sacerdotes e os profetas de Deus que v inham pecando com sua recusa em 
entregar a palavra de Deus tal como inicialmente a entregara. Em 2 Crônicas 32.31, a 
palavra designa os embaixadores ou representantes da Babilônia. 

O texto mais interessante é Jó 33.23. Eliú fala que Deus, através da disciplina do 
sofrimento, ensina bondosamente aos homens o caminho mais perfeito do Senhor. Deus 
envia então um anjo, isto é, um mensageiro, que é qualificado como intérprete, 
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1114 'ET1? (lysh) 

embaixador ou mesmo mediador, para mostrar ao homem o que é correto. 
Bibliografia: — HARRIS, R. L. Proverbs. In: WBC. p. 560. 

W . C . K 

1114 ET1? (lysh). Aceita como raiz de: 
1114a ET1? ( layish) Zeão. Veja no verbete 1070, Za&f, outras palavras para <cleão". 

1115 IDb ( lãkad ) capturar, apoderar-se de, tomar. 

Termos Derivados 

1115a 1D1? (leked ) tomada, captura. Ocorre somente em Provérbios 3.26, 
weshãmar raglekã millaked. 

1115b miD^D (malkodet ) wm instrumento de captura, í s ío é, armadilha, 
laço. Ocorre somente em Jó 18.10, na frase malkudtô cãlê nãtib. 

A maioria dos 121 usos de lãkad trata de homens capturando ou tomando cidades, 
outros homens, despojos e até mesmo um reino (1 Sm 14.47). A palavra é usada 
figuradamente para designar a ação em que homens são pegos em toda espécie de 
armadilha preparada por seus inimigos (Jr 5.26; 18.22; SI 35.8). Em Provérbios 5.22 o 
perverso é capturado com as cordas do seu próprio pecado. De forma semelhante, em 
Salmos 9.15 [16] os pagãos são apanhados na própria rede que ocultaram com o intuito 
de capturar outros. São apanhados por seu orgulho, pela sua altivez e pelas palavras de 
seus lábios (SI 59.12 [13]; Pv 6.2; 11.6). 

Esta palavra também serve de símbolo do juízo divino. A Pedra de Tropeço fará 
muitos tropeçarem, caírem, quebrarem, serem pegos em armadilha e serem capturados 
(Is 8.15). Quando Deus sacudir os fundamentos da terra, logo antes do milênio (os "muitos 
dias" de Is 24.22), os ímpios serão pegos na armadilha (Is 24.18) da mesma forma como 
aconteceu com aqueles que, embriagados, zombaram da mensagem do profeta (Is 28.13). 
Quando Deus tomar a iniciativa de julgar, serão incluídos maridos e esposas (Jr 6.11). 
escribas e sábios (Jr 8.9), juntamente com Moabe (Jr 48.7, 44). 

Outros são apanhados por uma mulher (Ec 7.26) ou são pegos com "cordas de aflição" 
(Jó 36.8). 

W.C.K. 

1116 IQ1? ( lãmad ) qal: aprender; piei: ensinar. 

Termos Derivados 

1116a t^Q1? ( l immâd ) discípulo, aquele que é ensinado. 
1116b f lQ*?? ( jnalmãd) , ID^Q (malmêd) aguilhada de boi. 
1116c t^O1?^ ( ta lmid ) estudante, discípulo. 

lãmad é uma das 12 palavras que, no AT, indica a ação de ensinar. Esse vocábulo 
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1116 1Q1? (lãmad) 

traz a idéia de treinar, bem como de educar. Pode-se ver o aspecto de treinamento no 
termo derivado malmêd, traduzido por "aguilhada de boi". Em Oséias 10.11 Efraim é 
ensinado (ARA, "domado") tal qual uma bezerra o é pelo jugo e pela aguilhada. O ugarítico 
Imd significa "aprender/ensinar", e em acadiano lamãdu tem o sentido de "aprender". 

O sentido principal desse verbo encontra-se ilustrado em Salmos 119. A í repete-se 
a palavra no refrão "ensina-me os teus preceitos" ou "teus decretos" ou "teus 
mandamentos" ou "teus juízos" ( w . 12, 26, 64, 66, 68, 108, 124, 135, 171). A pedido do rei 
Josafá, um grupo de homens saiu e ensinou o livro da Lei nas cidades de Judá (2 Cr 17.7, 
9). 

Embora o grego empregue duas palavras diferentes para "aprender" (manthanõ ) e 
"ensinar" (didaskõ), cada uma com conteúdo, objetivo e método próprios, o hebraico 
utiliza a mesma raiz para ambas as palavras, porque toda aprendizagem e ensino 
repousa, em última instância, no temor do Senhor (Dt 4.10; 14.23; 17.19; 31.12, 13). 
Aprender isso é acolher a vontade e a lei de Deus. 

Em outras passagens os homens são treinados para guerrear (1 Cr 5.18; ARA, 
"destros"), às vezes ensinados por meio de um cântico (cabeçalho do SI 60 [v. 1 em hebr.]; 
Jz 3.2; Ct 3.8). Miquéias antevê uma época quando os homens não mais aprenderão a 
guerrear (4.3; Is 2.4). 

Ninguém, contudo, ensinou o Senhor nem atuou como seu conselheiro (Is 40.14). Pelo 
contrário, quem quer que saiba alguma coisa aprendeu-o dele, a fonte de toda a verdade. 

l immüd. Discípulo, aquele que é ensinado, erudito. Aqueles que, em Isaías 8.16, são 
ensinados são os discípulos do Senhor que conhecem sua lei. O Servo do Senhor, porém, 
possui a língua e os ouvidos do erudito (Is 50.4). Por essa razão todos os filhos de Israel 
aguardam com alegria a era messiânica, pois todos serão "ensinados do Senhor" (Is 54.13). 

talmid. Estudante, discípulo. Só uma passagem do AT, 1 Crônicas 25.8, emprega esta 
palavra. Al i "os deveres assim do pequeno como do grande, tanto do mestre como do 
discípulo" são incluídos na escolha das 24 divisões dos sacerdotes. N a época dos rabinos, 
o mestre da lei era chamado de rabino talmid, e seus alunos eram conhecidos como 
talmidim, isto é, aprendizes. Entretanto, num outro sentido, todo o Israel era constituído 
de talmidim, aprendizes da tora de Deus. O nome do Talmude Judaico provém desta raiz. 

malmèd. Aguilhada de boi. Juizes 3.31 é a única passagem que assinala que Sangar 
matou (ou derrotou? cf. nãkâ) 600 filisteus com esse instrumento que era uma ponta de 
ferro presa a uma haste comprida e que era usado para aguilhoar o boi enquanto ele 
arava. Armas de metal eram raras porque os filisteus tinham controle desse mercado (1 
Sm 13.19-22), por isso esse foi um livramento maravilhoso que Deus concedeu pelas mãos 
desse juiz que, de outra forma, teria permanecido desconhecido. 

Bibliografia: — RENGSTORF, K. H . Manthanõ . In: TDNT. v. 4, pp. 400-5; pp. 426-41. 
— THAT. v. 1, pp. 872-4. 

W.C.K. 

ia*? (lemô). Veja b, n? 1 063. 

TIO1? ( lemüd ) . Veja o n? 1 116a. 

tf? (loa*). Veja o n? 1 098a. 
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1117 ^J1? Clã'ab) 

1117 *IlSrp ( lã'ab) zombar. Ocorre somente no hifil, em 2 Crônicas 36.16, "eles ... 
zombavam dos mensageiros [de Deus]". 

1 1 1 8 lü1? (lã'ag) escarnecer, ridicularizar. 

Termos Derivados 

1118a 7&1? ( la'ag) escárnio, zombaria. 

1118b (lãeêg) escarnecedor. Ocorre somente em Salmos 35.16 e, possivel-
mente, Isaías 28.11. 

Dentre os vários termos hebraicos para blasfêmia (veja abaixo) e calúnia, este ocorre 
18 vezes. Os vários sujeitos do verbo indicam sua gama de significados. 

O perverso zomba do pobre e, desse modo, insulta aquele que o criou (Pv 17.5). Seus 
olhos perversos ridicularizam seus pais (Pv 30.17). Eles têm prazer em rir de servos de 
Deus como Jó (Jó 21.3), Jeremias (Jr 20.7), Asafe (SI 80.6 [7]), Neemias (Ne 2.19), os 
judeus (Ne 3.33) e os correios de Ezequias (2 Cr 30.10). 

Aqueles que zombam dos servos de Deus e de sua mensagem serão, por fim, 
ridicularizados: serão entregues ao cativeiro de povos que falam com o que parece ser uma 
língua gaguejante ou zombeteira (Is 33.10; ARA, "fala obscura, que não se pode entender"). 

A fonte desse tipo de julgamento é Deus. O texto clássico é Salmos 2.4. O Senhor 
zombará daqueles rebeldes que dizem o seguinte acerca de Deus-Pai e do seu Messias: 
"Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas." Deus rirá dos pagãos; 
tratará a todos com zombaria (SI 59.8 [9]). Analogamente, a Sabedoria junta-se a Deus 
em rir das calamidades que, em sua vulgaridade e endurecimento, o tolo experimenta; ela 
zomba quando lhes sobrevém o medo (Pv 1.26) da mesma forma como "a virgem, filha de 
Sião", ridicularizou o orgulhoso e autoconfiante Senaqueribe (2 Rs 19.21; Is 37.22), quando 
Deus a livrou. 

la'ag. Escárnio, zombaria. O salmista queixa-se de que Deus fez de Israel motivo de 
opróbrio (herpâ ) , escárnio (qeles) e zombaria (SI 44.13 [14]; veja também SI 79.4) para 
todos os que viviam ao redor. O mesmo se diz das duas irmãs, Samaria e Jerusalém: 
"Servirás de riso e escárnio [laag]" (Ez 23.32). Essa zombaria dirigida a Jerusalém em 
particular procederá das nações que a cercam (Ez 36.4). 

Compare lãshan, "caluniar", rãgal, "delatar", "difamar", "bisbilhotar", rãgan, 
"murmurar", "fofocar", dibbâ, "difamação", tsãhaq, "rir de", "ridicularizar", qãlas, 
"escarnecer de". 

A expressão hallctag hashshaãnannim, "a zombaria dos arrogantes" (IBB, SI 123.4) 
gramaticalmente não é tão "inviável" quanto Briggs pensava; conforme Dahood observa, 
não há necessidade de emenda. Com freqüência, nos idiomas fenício e hebraico, o artigo 
está presente no estado construto em seqüências de palavras no construto. Esses 
zombadores são ou a oposição pagã ou desviados israelitas, cujo ar de independência 
torna-os repugnantes tanto para Deus quanto para os homens. 

A passagem mais controversa (pelo menos em sua aplicação no NT, 1 Co 14.21) é 
Isaías 28.11. Deus falará a Israel com "lábios gaguejantes", ou seja, no cativeiro o idioma 

792 



1124 np*? Uãqah) 

dos captores estrangeiros parecerá tagarelice ininteligível. Visto que Israel havia 
considerado a palavra profética como um falatório sem sentido, Deus lhes daria o troco 
na Assíria. E esse o sentido de Oséias 7.16. Como castigo pela "insolência", isto é, pelas 
falas desafiadoras com que os príncipes de Tsrael ostensivamente desautorizaram o 
Senhor, Deus iria permitir que os mesmos egípcios a quem eles apelaram em busca de 
ajuda os tratassem zombeteiramente. Um vira-casaca merecia outro vira-casaca! 

W.C.K. 

1119 ri?1? Glã'az) falar de modo incompreensível, ininteligível. Ocorre somente em 
Salmos 114.1, cam lõ'êz, "um povo de língua estranha". 

1120 ( lã 'at ) engolir com avidez. Ocorre somente no hifil, em Gênesis 25.30, 
haVUêní, "que me deixes comer". 

1121 nil?*? ( la 'ãnâ ) losna. 

üüb (Zã'aO. Veja o n? 1 099. 

1122 IZfr Upd). Aceita como raiz de: 
1122a fTB 1 ? ( lapp id ) tocha. 

A tocha ardente, à semelhança da coluna de fogo, da lâmpada no tabernáculo e da 
glória de Deus, simbolizava a presença majestosa do Senhor movendo-se em meio ao seu 

/ 

povo. E assim que Deus se moveu como um tocha de fogo entre os pedaços divididos dos 
animais sacrificados para confirmar sua aliança com Abraão (Gn 15.17) e apareceu no 
cintilar de relâmpagos no Sinai (Êx 20.18; cf. Ez 1.13). Quando Sião for finalmente 
libertada, sua salvação será como uma lâmpada acesa (Is 62.1) e seus governadores como 
uma "tocha acesa" (lit., Zc 12.6; ARA, "tocha"). 

W.C.K. 

TB1? {lappid). Veja o n? 1 122a. 
(lipne). Veja o n? 1 780b. 

1123 HS^ ( lãpat ) torcer, fazer girar, apanhar girando. 

(lãtson). Veja o n? 1 113a. 

1124 Üp1? ( lãqah ) tomar, agarrar, receber, adquirir, comprar, trazer, tomar 
por esposa, arrancar. 

Termos Derivados 

1124a tnp*? ( leqah ) aprendizagem. 
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1124 npb (lãqah) 

1124b nÍp?D (malqôah) I, despojo, presa. 

1124c ílip^Q {malqôah) II, queixo, céii cia boca. Ocorre somente em Salmos 
22.15 [16], na frase uleshôni mudbãq malqôhãy, "a minha língua se apega ao 
céu da minha boca". 

1124d D^np^ü (melqãhayim) tenazes, espevitadeiras. 

1124e iljPÜ (miqqãh) recebimento. Ocorre somente em 2 Crônicas 19.7, miqqah-
shõhad, "recebimento de suborno" (lit.). 

1124f níljPÇ (maqqãhâ) mercadoria. Somente em Neemias 10.32, 

hammaqqãhôt, "as mercadorias" (lit.). 

Esta raiz é empregada mais de mil vezes no AT e, com freqüência a nuança de seu 
sentido depende das palavras com que é empregada. Como em português, pode-se tomar 
vingança (Is 47.3) ou receber o opróbrio (Ez 36.30), e Deus recebe (aceita) oração em 
Salmos 6.9 [10], onde o verbo é usado como paralelo de shãma\ "ouvir" {cf. Jó 4.12). 
Existe um paralelo semelhante entre lãqah, "arrancar", e gãnab, "roubar" (cf. Jó 4.12; 
Jr 23.30-31; Jz 17.2). Nos graus passivos (pual e nifal ) os sentidos de "ser apanhado, ser 
levado embora" (1 Sm 4.11) ou de "ser trazido" (Gn 2.15) sugerem que essa ação de tomar 
contraria a vontade daqueles que são tomados. Esses sentidos básicos também são 
encontrados em hebraico pós-bíblico, aramaico, moabita, fenício, árabe, ugarítico e 
acadiano. 

A lém desses significados mais comuns de lãqah, existem vários usos por extensão, 
alguns dos quais são de importância teológica. O aspecto de "tomar" pode, em alguns 
contextos, estender-se para a idéia de "escolher" e/ou "convocar". De acordo com 
Deuteronômio 4.34, Deus "tomou" (escolheu) Israel dentre as nações {cf. também 4.30; 1 
Rs 11.37; Js 3.12; 4.2). Em Jó 41.4 [40.28] o leviatã é "tomado" (escolhido) como vassalo 
permanente de Deus, diante de quem tem obrigações devido a uma aliança. O sentido de 
"convocar" também se ajustaria bem em alguns desses contextos. BDB (pp. 543, 546) 
encontra lãqah com o sentido de "convocar" em Números 23.11; Juizes 11.5; e 1 Samuel 
16.11. Deve-se ter cuidado com a questão semântica, pois "tomar" ou "apanhar" também 
fazem sentido, mas isso é válido acerca de muitas das nuanças desta palavra. U m uso 
interessante e ao mesmo tempo curioso desse tipo ocorre em Salmos 75.2 [3]. As traduções 
divergem consideravelmente. A ARC traz "quando eu ocupar o lugar determinado"; a IBB, 
"quando chegar o tempo determinado"; a ARA, "hei de aproveitar o tempo determinado"; 
a BJ, "no momento que eu tiver decidido"; a MM, "no tempo que fixei". A tradução proposta 
por Dahood, "convocar" faz bom sentido aqui: "Convocarei a assembléia, julgarei com 
eqüidade" {Psalms, v. 2, em AB, p. 209). 

Duas vezes Jeremias emprega lãqah com o sentido de "usar" palavras. Em 23.31 ele 
fala contra os falsos profetas que "usam" (IBB) suas próprias línguas como se o Senhor os 
tivesse inspirado. Em 29.22 os exilados usarão {cf. PIB) uma fórmula de maldição baseada 
na morte de certos profetas falsos. 

Fogo vindo de Deus é descrito com um uso reflexivo da raiz lãqah em Êxodo 9.24 e 
Ezequiel 1.4. Não é totalmente satisfatória a explicação de que o fogo agarra-se a si 
mesmo, enrola-se em torno de si mesmo. 

O uso teologicamente mais interessante de lãqah talvez gire em torno dos dois 
contextos onde a palavra claramente descreve assunção corpórea aos céus. Referimo-nos 
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1125 üpb (lãqat) 

ao desaparecimento de Enoque, quando Deus o "tomou" (Gn 5.24) e a assunção de Elias 
num redemoinho (2 Rs 2.3, 10-11). À luz de tal assunção física, não é ilógico indagar se 
não pode haver outros empregos semelhantes. Elias, cujo corpo ascendeu aos céus, utilizou 
o verbo lãqah para referir-se à morte nas mãos de seus inimigos, "procuram tomar a 
minha vida" (lit., 1 Rs 19.10, 14; cf. também Pv 24.11). O sentido exatamente oposto 
aparece em outros textos onde Deus é o sujeito do verbo e tem-se em mente um resgate 
da morte ou da aflição. De modo que Salmos 18.16 [17] diz: "Do alto me estendeu ele a 
mão e me tomou; tirou-me das muitas águas." Mas existem pelo menos três contextos em 
que parece que o salmista tem em mente mais do que apenas salvar a vida de alguém. 
Salmos 49 apresenta um contraste gritante entre o f im dos ímpios e o fim dos justos. O 
ímpio morre como os animais (v. 12 [13], 20 [21]), sem nenhuma esperança da 
imortalidade, de que "continuasse a viver perpetuamente" (v. 9 [10J). O salmista, porém, 
possui uma fé triunfante de que "Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois me 
receberá [lãqah, 'apanhará', 'arrancará']" (v. 15 [16]). Caso o salmista esteja falando de 
ser resgatado da morte por uns poucos anos, quando ele sabe que também terá de morrer 
como os animais, então o salmo fica sem uma mensagem específica. Salmos 73.23-25 [24-
26] também contrasta os ímpios com os justos, e uma vez mais uma fé que ultrapassa os 
limites desta vida gira em torno da palavra lãqah: "Tu me guias com o teu conselho, e 
depois me recebes [tomas] na glória" (v. 24 [25]). 

leqah. Ensino, aprendizagem, poder de persuasão. Esta palavra ocorre nove vezes, 
em quatro das quais é o objeto do verbo yãsap, "acrescentar", "aumentar" (Pv 1.5; 9.9; 
16.21, 23). Da mesma forma como com o significado da raiz, "apanhar", "tomar", o ato de 
pegar ocorre na mente e por isso o sentido de "perceber" é a nuança mais destacada deste 
derivado. Observem-se algumas das palavras com as quais forma par: bina, 
"entendimento" (Is 29.24), hãkãm, "sabedoria" (Pv 1.5; 9.9), e tora, "instrução", "lei" (Pv 
4.2). Em Provérbios 7.21 leqah significa o poder de persuasão (ARA, "palavras") da 
prostituta. Mas em Provérbios 16.21 emprega-se o vocábulo com o sentido positivo do 
poder de persuasão daquele que ensina. 

Bibliografia: — THAT. v. 1, pp. 875-8. 
W.C.K. 

1125 üp*? (lãqat) respigar, apanhar, colher tudo. 

Termos Derivados 

1125a tCDp^ (leqet) respiga. 
1125b tff i lpV (yalqüt) alforje, saco. 

Os complementos deste verbo variam tanto quanto os sujeitos. Por exemplo, pode-se 
apanhar ou ajuntar pedras (Gn 31.46), maná (Êx 16.4-5, 26), dinheiro (Gn 47.14), cereal 
(Rt 2.3, 7; Is 17.5), uvas caídas (Lv 19.10), flechas (1 Sm 20.38), lenha (Jr 7.18), comida 
caída ao chão (Jz 1.7) ou um bando de desordeiros (Jz 11.3). Não apenas pessoas, mas às 
vezes também animais colhiam (alimento, SI 104.28). 

Um versículo teologicamente importante é Levítico 19.9 (veja também 23.22) em que 
Israel é advertido para não fazer a colheita nos cantos do campo e também para não 
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1126 ppb (lãqaq) 

apanhar aquilo que sobrou da colheita. As respigas deviam ser deixadas para os pobres 
e os estrangeiros residentes em Israel conforme se vê ilustrado em Rute 2.15-18; cf. 

Levít ico 19.10; 23.22b. 
Isaías emprega a l inguagem figurada de cereais apanhados depois de terem sido 

debulhados pelo juízo do Senhor como ilustração da restauração f inal de Israel na terra: 
"e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um" (Is 27.12). 

leqet. Respiga. Encontrado apenas duas vezes (Lv 19.9; 23.22), com o sentido visto 
acima. 

y a l q ü t . Alforje, saco. Este hapax legomenon encontra-se em 1 Samuel 17.40. É a palavra 
que designa o saco que Davi possuía como pastor, no qual colocou quatro pedras lisas. A té 
o momento a palavra não foi encontrada em nenhum outro lugar. 

W . C . K . 

1 1 2 6 (lãqaq) lamber liqüido (como o fazem os animais), lamber. 

1127 tàpb (Iqsh). Aceita como raiz de: 
1127a tipb (leqesh) colheita tardia, isto é, colheita de primavera. Ocorre 

somente em Amos 7.1 (ARA., "erva serôdia"). 

1127b i ü i p ^ ü (malqôsh) últimas chuvas. 

1127c CQp^ (lãqash) apanhar a colheita tardia, isto é, apanhar tudo (Jó 

2 4 . 6 ) . Provavelmente um verbo denominativo de leqesh. 

malkôsh. Últimas chuvas, chuvas de primavera. As últimas chuvas ocorrem em 
março e abril, enquanto as primeiras chuvas (q.v. 910a,b) dão início à estação de chuvas, 
que geralmente inclui tempestades violentas, no período que cobre a segunda metade de 
outubro e o mês de novembro (ou às vezes, num ano ruim, indo até janeiro). As últimas 
chuvas de março e abril são imensamente necessárias para a safra vindoura, daí a 
descrição que Jó faz de seus pífios consoladores numa belíssima símile (Jó 29.23). Se essa 
chuva deixar de vir, é óbvio que Deus não está satisfeito com seu povo: "Ret ive de vós a 
chuva, três meses ainda antes da ceifa" (Am 4.7; Jr 3.3). 

Se, porém, tudo estiver bem entre Deus e seu povo, então "[ele dará] as chuvas da 
vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso grão, e o 
vosso vinho e o vosso azeite" (Dt 1 1 . 1 4 ; Jr 5 . 2 4 ) . Quando Deus volta para o seu povo, isso 
é como a vinda das últimas e das primeiras chuvas sobre a terra, anuncia Oséias ( 6 . 3 ) . 

Deus convida os homens a lhe pedirem chuva na época das últimas chuvas, e a enviará 
copiosamente (Zc 1 0 . 1 ) . Aliás, quando os homens se arrependem, um dos sinais que Deus 
dá de bênçãos imediatas é a chuva (J1 2 . 2 3 ) . 

O livro de Provérbios emprega o surgimento das nuvens que na primavera precedem 
as últimas chuvas como um símile da bondade do rei (Pv 1 6 . 1 5 ) . 

Bibliografia: — BALY, Dennis. Geography ofthe Bible. Harper, 1 9 5 7 . pp. 5 1 - 2 , 9 9 . 

W . C . K 
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1131 (,lãshan) 

1128 IV1? (Ishd). Aceita como raiz de: 
1128a ( lashãd ) suco, sumo, pedaço suculento ou saboroso (Nm 11.8; SI 

32.4). 

Clãshôn). Veja o n? 1 131a. 

1129 -jü^ Ushk). Aceita como raiz de: 
1129a tns©1? ([lishkâ) quarto, sala, câmara. 

N a maioria das vezes esta palavra designa as três fileiras de quartos ou celas 
destinadas aos sacerdotes, cantores e porteiros do templo (Ez 40.17, 38, 44-46; 41.10; 42.1, 
4, 5, 7, 8, 11, 12). Na época de Esdras e Neemias usou-se o termo para referir-se a 
depósitos (Ed 8.29, ARA, "câmaras"; N e 10.38-40) e câmaras pessoais (Ed 10.6; N e 13.4, 
5, 8, 9). Em Jeremias 36.12, 20, 21, refere-se ao quarto do escriba, no palácio. 

Uma das passagens mais importantes do ponto de vista teológico é Jeremias 35.2, 
4. Jeremias recebeu ordens para levar os recabitas a um quarto anexo ao templo de 
Salomão e oferecer-lhes vinho. Eles foram, mas recusaram o vinho por respeito e 
obediência a uma antiga ordem dada por um de seus antepassados. Jeremias aprendeu 
que a obediência a Deus era, de fato, possível, uma vez que as pessoas eram capazes de 
obedecer decididamente simples leis humanas. 

Nos dias de Samuel houve uma outra sala, junto ao alto (bãmâ), onde ele participou 
de uma refeição sacrificial junto com Saul, o rei escolhido (1 Sm 9.22; cf. v. 19). 

nishkâ. Câmara. Uma palavra tardia, sem dúvida uma variante, com uma troca de 
letras de sons semelhantes (Z e n). Também designava quartos de indivíduos (Ne 3.30; 
13.7) e depósitos (Ne 12.44). 

W.C.K. 

1130 nvb (leshem) uma pedra preciosa existente no peitoral do sumo sacerdote 

(Êx 28.19; 39.12). A ARA traduz por "jacinto". 

1131 ( lãshan ) caluniar. 

Substantivo de Origem 

1131a ftfitib (lãshôn) língua. 

Existem apenas dois exemplos do verbo denominativo. Salmos 101.5 adverte que 
Deus calará todos aqueles que caluniarem o seu próximo às ocultas, e Provérbios 30.10 
condena o falar mal de um escravo ao seu senhor para que aquele que fala não seja, por 
sua vez, amaldiçoado. 

lãshôn. Língua. Este vocábulo ocorre 117 vezes no AT. Órgão dado por Deus para 
comunicação com o próximo e com o próprio Deus, a língua é apresentada como fonte, ao 
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1131 p 1 ? ( lãshan) 

mesmo tempo, de bem e de mal. Numas poucas passagens a palavra tem o sentido físico, 
por exemplo, quando se re ferem à língua de homens que lambem a água (Jz 7.5), têm sede 
( Lm 4.4) e são mudos (Jó 29.10; SI 137.6; Ez 3.26), ou à de animais como cães (Êx 11.7), 
crocodilos (Jó 40.25) e víboras (Jó 20.16). Por extensão, tem o sentido geográfico de 
" l íngua" de terra que avança mar Morto adentro (Js 15.2, 5; 18.19; Is 11.15) e o 
significado de barra de ouro em forma de língua (Js 7.21, 24; ARA, "barra"). 

Contudo, a maior parte da atenção concentra-se no mau uso da língua, sendo Salmos 
52 (especialmente w . 2, 4 [4, 6]) a passagem didática clássica a respeito. A í Doegue, o 
edomita, usou a língua para, por mentiras, levar Saul a destruir a casa sacerdotal de 
A imeleque (1 Sm 22.7 e ss.). Mas Salmos 51 destaca-se como um exemplo do uso correto 
da língua, que canta a retidão de Deus depois de experimentar a purificação do pecado 
(v. 14 [16]; ve ja também SI 126.2). 

A l íngua é o agente de muitos males: subversão (Pv 10.31), calúnia (Pv 17.4), 
adulação (SI 5.9 [10]), maldade e problemas (SI 10.7), arrogância (SI 12.4 [5]), fer imento 
em outros (SI 52.2 [4]) e falsidade (Pv 17.4; 6.17; 12.19; 21.6; 26.28; SI 78.36; 120.2-3; Mq 
6.12). Ela pode ser como a língua de uma víbora (SI 140.3 [4]), um arco ou uma flecha (Jr 
9.3 [2], 8 [7]), uma espada afiada (SI 57.4 [5]; 64.3 [4]; Os 7.16), uma navalha (SI 52.2 [4]). 
Pode-se usar a l íngua como uma arma (Jr 18.18) porque "a morte e a v ida estão no poder 
da l íngua" (Pv 18.21). Todos esses usos da língua são, em última instância, dirigidos 
contra Deus, pois, embora v io lem na maioria das vezes o nono mandamento, são 
acompanhados de uma arrogância e auto-suficiência que usurpam o lugar de Deus (Os 
7.16). Com uma "língua estranha" Deus dará uma lição em todos aqueles que zombam de 
sua mensagem e, tontos como se estivessem embriagados, queixam-se da mensagem 
enfastiante dos profetas, que conclamam o povo a observar a lei divina; ele os enviará 
para o exílio no estrangeiro (Is 28.11; cf Jr 5.15, uma "nação cuja língua ignoras"). 

Os mais atrevidos de todos são os falsos profetas (Jr 23.31). Anunciam que haverá 
paz num golpe para conquistarem popularidade (23.16 e ss.). Mas não conseguem fazer 
distinção entre os seus próprios sonhos e a verdadeira profecia (23.28 e ss.) e imi tam e 
distorcem a sentença pesada do Senhor (23.36 e ss.). Oposto a isso temos a relutância de 
Moisés, que se queixou de que tinha uma língua pesada (Ex 4.10), muito embora Estêvão 
tenha testemunhado de que Moisés era poderoso em palavras e obras (At 7.22). As 
palavras de Moisés não se referiam, portanto, a algum problema físico que o impedia de 
falar, mas sim a um certo tipo de prontidão para debater. A solução divina foi uma 
promessa de estar com a sua língua e de enviar-lhe uma outra língua, Arão. 

A língua do justo, no entanto, é muito preciosa, valendo tanto quanto a prata 
escolhida (Pv 10.20). Quando sábios falam, trazem saúde a seus ouvintes (Pv 12.18); 
empregam adequadamente o conhecimento (Pv 15.2). A sabedoria e a bondade 
caracterizam a língua da mulher virtuosa (Pv 31.26). N e m um só pensamento, resposta 
ou palavra proferida pela língua é desconhecido do Senhor (SI 139.4; Pv 16.1-2; 2 Sm 
23.2). 

N o futuro dia do Senhor, não se achará a língua enganosa no meio do remanescente 
(Sf 3.13); até mesmo a língua do mudo gritará de alegria (Is 35.6). 

Bibliografia: — SURGY, Paul de. Tongue. In: DBT. p. 533. — BEHM, J. glõssa. In: 
TDNT. V. 1, p. 721. 

W.C.K. 
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1133 - jn^ atk) 

1132 nnb ath). Ace i ta como ra iz de: 
1132a nnn^Q (mel tãhâ ) guarda-roupa^ trajes. Ocorre somente em 2 Rs 

1 0 . 2 2 . 

1133 - jn^ ( I tk ) . Ace i ta como ra iz de: 
1133a ^rf? (letek) u m a medida de cevada. Acredita-se que seu valor fosse de 

meio hômer, ou seja, cinco efas. Ocorre somente em Os 3.2 (ZPEB, v. 5, p. 917). 
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C1-KD (ma'ãbüs). Veja o n? 10b. 

1134 IfcQ (m'd). Aceita como raiz de: 
1134a f i t o (me 'õd) extremamente, muito; força, abundância. 

Este termo é empregado 300 vezes no AT, principalmente como advérbio. Umas 
poucas vezes é usado como substantivo, por exemplo, Deuteronômio 6.5, "Amarás, pois, 
o SENHOR teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força". 
Desse modo, fala-se acerca do rei Josias, um rei como Israel nunca antes vira. que se 
voltou para o Senhor de todo o seu coração, alma e força, segundo toda a lei de Moisés (2 
Rs 23.25). 

A palavra é encontrada em muitas combinações, todas elas com a idéia de 
intensidade (e.g., Gn 1.31, onde o Criador, ao avaliar a sua criação, considera tudo "muito 
bom") ou de abundância (e.g., Èx 1.7, onde o termo é usado duas vezes para descrever a 
fecund idade dos israelitas, sob a mão de Deus). 

McBride observou: "As três partes de Deuteronômio 6.5, lébãb (coração), nepesh 
(alma ou vida) e me'õd (grande intensidade), em vez de terem o sentido de diferentes 
esferas da psicologia bíblica, parecem ser palavras semanticamente concêntricas. Elas 
foram escolhidas para acentuar a singularidade absoluta da devoção pessoal a Deus. 
Desse modo lêbãb denota a intenção ou vontade do homem na sua totalidade; nepesh 
significa a pessoa toda, uma unidade de carne, vontade e vitalidade; e m"õd ressalta o 
grau superlativo da consagração total a Yahweh". (Veja bibliografia.) 

O NT luta por expressar a profundidade de sentido da palavra m"õd nessa passagem. 
Na citação em Marcos 12.30 ela é traduzida como "entendimento e força"; em Lucas 10.27, 
como "forças e entendimento"; em Mateus 22.37 é simplesmente "entendimento". 

Bibliografia: — TDOT. v. 9, pp. 617-37. 
W.C.K. 

1135 (mê'á) cem, centena. 

Este substantivo ocorre 583 vezes, geralmente em declarações que apresentam as 
idades das pessoas, resultados de recenseamentos ou a medição de vários objetos. 

A longevidade dos pais antediluvianos e pós-diluvianos (Gn 5 e 11) tem provocado 
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1136 nçnaq w a m â ) 

muitos comentários. No entanto, é claro que essas centenas de anos {a idade máxima foi 
969 anos, alcançada por Matusalém) foram anos reais, pois Deus pretendia mostrar a 
todos que a humanidade foi feita para a imortalidade. Entretanto, os homens começaram 
a pagar em seu próprio físico o preço do pecado. Assim sendo, a média de vida foi 
diminuindo e, conseqüentemente, a idade de procriação. Já na época de Abraão 
acreditava-se que era impossível um homem de 100 anos de idade ter um filho (Gn 17.17). 
Mas Deus milagrosamente concedeu Isaque, o filho da promessa. 

Uma profecia relevante foi dada em Gênesis 15.13. Israel haveria de ser escravo 
durante 400 anos, e de fato isso aconteceu. De acordo com Êxodo 12.40, o tempo exato foi 
de 430 anos. Se há aqui um número arredondado, é o de Gênesis 15.13. 

Em uma passagem (2 Cr 3.4) parece provável que a palavra "cem" (com as consoantes 
m'h) seja um erro de grafia, onde o certo seria "côvado" (com as consoantes ra/i). O texto 
diz que o pórtico de Salomão era da altura de 120 (supostamente côvados, como na ARA). 
Mas isso daria 54 metros, uma altura impossível. Alguns MSS da LXX registram aqui 20 
côvados, a mesma altura do santo dos santos. Parece provável que tenha ocorrido uma 
metátese das letras e que algumas cópias da LXX preservaram a leitura original. A mesma 
metátese ocorre numa variação entre o kethib e o qerê de Ezequiel 42.16. 

Uma passagem escatológica, Isaías 65.20, diz que no novo céu e na nova terra "o 
jovem morrerá com 100 anos de idade, mas o pecador de 100 anos de idade será maldito" 
(lit.). É objeto de debates se os versículos 20-25 fazem parte da descrição do novo céu e 
da nova terra ou se são um subparágrafo, conforme defende Buswell (Systematic Theology, 
v. 2, p. 517). E. J. Young sustenta, no entanto, que a morte não roubará os dias de 
existência quer do jovem quer do idoso (Is 65.20a). A longevidade também não será 
incomum, pois alguém que morrer aos 100 anos de idade será considerado ou um recém-
nascido ou um pecador que foi morto bastante novo. Cf. NIV: "Aquele que morrer aos cem 
anos será considerado jovem; aquele que deixar de chegar aos cem será considerado 
amaldiçoado." 

Bibliografia: — G R E E N , William Henry. Primeval chronology. In: Classical 
evangelical essays in O.T. Intcrpretation. Baker, 1972. pp. 13-28. — Y O U N G , E. J. The book 
of Isaia/i. Eerdmans, 1972. v. 3, p. 515. 

W.C.K. 

(ma'ãway). Veja o n? 40c. 
•WD (m"üm). Veja o n? 1 137a. 

1136 HQ^C (m"ümâ) algo, nada. 

Palavra empregada 32 vezes, geralmente em orações negativas. Eclesiastes 7.14 
apresenta Deus colocando a prosperidade lado a lado com a adversidade a fim de que os 
homens nada descubram fora dele mesmo (cf 3.11). Balaão declara, em Números 22.38, 
que não possui poder algum para fazer algo fora da palavra de Deus. Com freqüência 
m"ãmâ é um eufemismo para algo ruim, tal como aquilo que Abraão estava na iminência 
de fazer a Isaque (Gn 22.12, "Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças") ou 
aquilo que Amnom esperava fazer a Tamar (2 Sm 13.2, "Parecia difícil a Amnon fazer-lhe 
alguma coisa", TB). 

W.C.K. 
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1138 (mã'én ) 

OlKO (mã'Ôs). Veja o n? 1 139a. 
" Ito (mã'ôr). Veja o n? 52f. 
]TKÒ (mõ'zen). Veja o n? 58a. 
^DKQ (ma'ãkál). Veja o n? 85d. 
n^DKü (;ma'ãkelet). Veja o n? 85e. 
rto^n (jmaakõlet). Veja o n? 85f. 
rrçü^Q (maãmãtsâ). Veja o n? 117e. 
TDISQ (ma'ãmãr). Veja o n? 118e. 

1137 CKQ (m'm). Aceita como raiz de: 
1137a (m'«m), OTQ (múm) defeito, mácula. 

Esta palavra denota todo defeito físico, como os que não foram encontrados em Daniel 
e seus três amigos (Dn 1.4 e ss.) e que não deviam existir no homem que fosse sacerdote 
de Deus (Lv 21.17 e ss.), e também todo defeito moral (Jó 31.7; 11.15; Dt 32.5). A epítome 
do homem fisicamente perfeito foi Absalão (2 Sm 14.25); da mulher foi a jovem sulamita 
(Ct 4.7). 

Animais oferecidos como sacrifício a Deus não podiam ter mancha ou imperfeição 
alguma (Lv 22.20, 21, 25; Nm 19.2; Dt 15.21; 17.1). Oferecer algo menos a Deus era o 
mesmo que desobedecer-lhe e desconsiderar o ensino óbvio de que todo aquele que fosse 
substituir o homem por causa dos pecados deste, tinha de ser ele próprio sem defeito 
algum. 

W.C.K 

1138 (mã'ên) recusar. Usado apenas no piei. 

Termos Derivados 

1138a (mã'ên) recusa. 

1138b f|RD (méen) recusa. 

São especialmente significativas aquelas ocasiões quando o faraó (Êx 4.23; 7.14; 10.3) 
ou Israel recusaram obedecer às ordens de Deus. Eles simplesmente "recusaram andar 
na sua lei" (lit., SI 78.10). Israel também recusou arrepender-se (Os 11.5; Jr 3.3; 8.5) e 
receber instrução (Jr 5.3; 9.6 [51; 11.10; Zc 7.11). Só uma vez se diz que Deus não aceitou 
algo: ele recusou dar permissão a Balaão para amaldiçoar Israel (Nm 22.13) 

m ã ' ê n . Recusa. Este adjetivo verbal aparece quatro vezes no AT, três delas na frase 'im-
mã'ên 'attâ l*shallêah, "se recusares deixá-lo ir", que se refere à recusa do faraó em 
libertar Israel da escravidão (Êx 8.2 [7.271; 9.2; 10.4). O vocábulo também designa a 
recusa de Zedequias em render-se aos babilônios (Jr 38.21). 
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1139 CKQ (ma as) 

me'ên. Recusa. Encontrada apenas em Jeremias 13.10, a palavra indica o rebelde 
Israel, que continuava se recusando a ouvir a palavra de Deus e adorando outros deuses. 

W.C.K. 

1139 Cmá'as) I, rejeitar, desprezar. 

Termo Derivado 

1139a OitfQ (mã'ôs) refugo, lixo. Ocorre somente em Lamentações 3.45, "como 
cisco e refugo nos puseste no meio dos povos". 

Um exame dos cerca de 73 usos deste verbo revela que os homens desprezam o 
Senhor, que está no meio deles (Nm 11.20), e por isso merecem que Deus os rejeite (Os 
4.6). Quando solicitaram a Samuel que nomeasse um rei sobre eles, os israelitas estavam 
rejeitando o Senhor (1 Sm 8.7; 10.19). 

Homens ímpios não desprezam o mal (SI 36.4 [5]); pura e simplesmente rejeitam o 
conhecimento de Deus (Os 4.6), a lei do Senhor (Am 2.4; Is 5.24; Jr 6.19), a palavra do 
Senhor (1 Sm 15.23, 26; Is 30.12; Jr 8.9), as justas decisões de Deus (Ez 5.6; 20.13, 16), 
a aliança feita com Abraão (2 Rs 17.15), os estatutos de Deus (Lv 26.15; Ez 20.24), e a 
correção disciplinadora do Senhor (Pv 3.11). Na verdade eles rejeitaram totalmente a 
"pedra", que agora tornou-se a "principal pedra, angular" (SI 118.22). 

Aos olhos de Deus são especialmente condenáveis as práticas religiosas exteriores de 
Israel. Deus odeia e despreza os dias de festas e as ofertas feitas pelos israelitas, pois eles 
se achegam a Deus sem uma afeição sincera (Am 5.21). 

Deus rejeita aqueles que não o ouvem (Os 9.17). Contudo, ele jamais os rejeitará 
totalmente, pois isso seria quebrar sua aliança (Lv 26.44). Deus escolheu a descendência 
de seu servo Abraão e jamais a lançará fora (Is 41.9). Na verdade, enquanto Deus 
mantiver sua aliança com o dia e a noite (Jr 33.25), ele se absterá de rejeitar a aliança 
que fez com Davi e Levi (Jr 33.24). Ele não desprezará a descendência de Abraão, Isaque, 
Jacó e Davi (Jr 31.37; 33.26). É verdade que Salmos 89.38 [39] parece contradizer essa 
incisiva afirmação ao dizer que Deus rejeitou o seu ungido (cf. 2 Rs 17.20; Jr 6.30; SI 
78.59, 67). Essa declaração, todavia, refere-se apenas à participação individual e não à 
promessa duradoura, que permanece aberta a todos os que vierem a crer. 

Bibliografia: — THAT. v. 1, pp. 879-92. 
W.C.K. 

1140 (ma as) //, fluir, correr. Ocorre somente no nifal (Jó 5.7; SI 58.8). 

H Ç K D (ma'ãpeh). Veja o n? 143a. 
'TSKG (ma'ãpêl). Veja o n? 145e. 
rrtSKD (ma'ãpêlyâ). Veja o n? 145f. 
rmn (maapêt). Veja o n° 152a 

1141 (mã'ar) doer, ferroary picar. 
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1142 ^ 3 0 (mabbül) 

Esta palavra aparece quatro vezes, sempre no grau hifil. Uma vez é empregada 
figuradamente para designar a opressão de Israel por seus vizinhos (Ez 28.24), que são 
assemelhados a "espinho que pica [mamtr] e abrolho que causa dor*. Nas outras três 
passagens refere-se a um fungo maligno (?) ou podre (?) associado com a lepra (tsara'at, 
q.v.\ Lv 13.51-52; 14.44). 

W.C.K. 

ZriKQ (ma'ãrãb). Veja o n? 156e. 
rn$D (m"êrâ). Veja o n? 168a. 
n ^ D Ç (mãbdãlá). Veja o n° 203b. 
KÜD (mdòôO. Veja o n? 212b. 
nyOÇ (m'büká). Veja o n? 214a. 

1142 'TQD (mabbül) dilúvio. 

Termo técnico reservado para a catástrofe aquática que Deus trouxe sobre a terra 
nos dias de Noé. Aquele evento era tão bem conhecido que mabbül geralmente vem 
precedido do artigo definido (exceto em Gn 9.11, 15). Só uma vez mabbül é usado fora de 
Gênesis 7-11. Salmos 29.10 diz que "o Senhor está entronizado sobre o dilúvio; o Senhor 
se assenta como rei, perpetuamente" (IBB). Em vez de Baal, o deus da tempestade e do 
trovão, o qual de acordo com os mitos ugaríticos derrotou yam, o deus do mar, a voz do 
Senhor é ouvida no trovão e é ele quem reina sobre as forças destrutivas da natureza, que 
neste caso é a tempestade, tão belamente descrita em Salmos 29. 

Todas as tentativas feitas de identificar a etimologia desta palavra têm fracassado 
devido a dificuldades lingüísticas. Algumas das sugestões feitas são: a raiz acadiana nbl, 
"destruir"; o acadiano abübu, do suposto vocábulo ivabübu, "ciclone"; o acadiano bubbulu, 
biblu, bibbulu, "inundação", que é a melhor sugestão até o presente momento. Mas ela 
também cai por terra porque a palavra não é empregada em relato acadiano algum do 
dilúvio. Os termos hebraicos ybl, "fluir", "jorrar", e nbl, "odre d'água", também foram 
sugeridos. Mas essas sugestões não têm base lingüística e parecem ter tido origem na 
idéia injustificada de que mabbül refere-se a um "oceano celeste" ou a um "depósito 
celestial de água em jarros". 

Embora o próprio Deus tenha trazido as águas do dilúvio sobre a terra por causa do 
pecado do homem (Gn 6.17; 7.6), depois disso ele fez uma aliança de nunca mais destruir 
a terra com água (Gn 9.11, 15). Por essa razão aqueles que pertencem a Deus podem 
estar certos de que a terra durará até que venha o ansiado eschaton. 

W.C.K. 

nora? (m'büsâ). Veja o n? 216b. 
IH30 (mabbüa'). Veja o n? 1 287a. 
"TOD Cmibhãrl Veja o n? 23 ld. 
"linnn (mibhôr). Veja o n? 23 le. 

(mabbãt). Veja o n? 1 282a. 
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1143 3Ç (mãg) 

KZpD (mibtãl. Veja o n? 232a. 
nçno (mibtah). Veja o n? 233e. 
W?1?^ (mabligit). Veja o n! 245a. 
n p p (mibneh). Veja o n? 255c. 
I^DD (mibtsãr). Veja o n? 270g. 
rn^D (mibrah). Veja o n? 284c. 
nfxnc (m'bashelôt). Veja o n? 292b. 

1143 2Q (mãg) adivinho, mago. 

Este empréstimo lingüístico do acadiano mahhu, "adivinho", ocorre apenas duas 
vezes e num mesmo capítulo, Jeremias 39.3, 13. Um dos príncipes de Nabucodonosor era 
nergal sar-'etser rab-mãgy ou seja, "Nergal, príncipe de Etser, o grande mago" (lit.; ARA, 
"Nergal-Sarezer, Rabe-Mague", interpretando o aposto como nome próprio). Esse era 
Neriglissar, marido da filha de Amel-Marduque (aquele que Jeremias chamou de Evil-
Merodaque, filho e sucessor de Nabucodonosor). Neriglissar matou Evil-Merodaque e 
tornou-se rei em seu lugar. 

Nergal-Sarezer ocupava uma elevada posição na hierarquia militar. Ele foi o 
principal adivinho (rab mãg) nas operações contra Zedequias, durante o cerco de 
Jerusalém. 

Bibliografia: — THOMSON, R. C. In: Cambridge ancient history. Cambridge, 1960. 
v. 2, p. 217. 

W.C.K. 

TVbtt (migbãlôt). Veja o n? 307d. 
imigb&ôt). Veja o n? 309c. 

1144 (mgd). Aceita como raiz de: 
1144a (meged) preciosidade, excelência. 
1144b "rrij~!3p (migdãnâ) coisa escolhida ou excelente. 

meged. Preciosidade, excelência. Apenas oito passagens em três capítulos ilustram o 
uso de meged. A palavra é sempre uma avaliação das dádivas da natureza como algo 
escolhido, excelente ou belo, e precioso. Cantares 4.13, 15, 16 tece elogios aos "frutos 
excelentes,'; somente Cantares 7.13 [14J utiliza a palavra meged isoladamente, onde tem 
o sentido de "coisas preciosas ou deliciosas" (mas a ARA traz "frutos excelentes"). 
Deuteronômio 33.13, 14, 15, 16 bendiz o Senhor pelas coisas mais excelentes vindas do 
céu, da luz, dos montes e da terra. Parece ser uma palavra laudatória que vê a beleza de 
todas as coisas como dádivas de Deus para aqueles que se amam (Cantares) e para as 
tribos de José (Deuteronômio). 

W.C.K. 
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1146 77O (mâdad) 

(migdôl). Veja o n! 315g. 
(migdãl). Veja o n? 315f. 

M ( m i g d á n à ) . Veja o n? 1 144b. 
7HMC (m'gürâ). Veja o n? 330d. 
"IÍ3D (mãgôr). Veja o n! 332a, 330c. 
rnpo (imagzérâ). Veja o n? 340d. 
bsç (maggãl). Veja o n? 1 292a. 

Wgillâ). Veja o n? 353m. 
(megammã). Veja o n? 361b. 

(mãgên). Veja o n? 367c. 
*5Ç (m^gara). Veja o n? 367e. 

(mrginnâ). Veja o n! 367d. 
mi?5D {mig'eret). Veja o n? 370b. 
7230 (maggêpâ). Veja o n! 1 294b. 

1145 (mãgar) lançar, jogar, atirar (Ez 21.17; SI 89.45). 

77X2 (mcgerá). Veja o n? 386e. 
nsn)D (migrã'â). Veja o n? 384a. 
H273Q (megrãpâ). Veja o n? 385b. 
2*730 (migrash). Veja o n? 388c. 
7Ç (mad). Veja o n? 1 146a. 
1270 (midbár). Veja os n~ 399k, 1. 

1146 77Q (mãdad) medir. 

Termos Derivados 

1146a +7Q (mad) medida. 
1146b T77G (middà) medida, medição. 
1146c ]Í7Ç (mádôn) estatura. Ocorre somente em 2 Samuel 21.20. 
1146d 7EQ (mêmad) medição. Ocorre somente em Jó 38.5. 

Em geral mãdad, que ocorre 53 vezes, refere-se à ação de medir comprimento ou 
distância. É empregado bastante em Ezequiel 40—47, que apresenta as medidas do 
templo milenar, o qual, segundo muitos, há de ser construído durante a era messiânica 
(veja também Zc 2.6). 

Mas existem coisas que estão fora da capacidade humana de medir — como é o caso 
dos oceanos da terra. Mas Deus pode medir os oceanos com facilidade (Is 40.12). Ele 
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1147 rHü (middâ) 

também é capaz de contar a multidão de futuros israelitas, embora o seu número pudesse 
parecer como a areia do mar (Os 1.10 [2.1]). As inumeráveis estrelas dos céus e os grãos 
de areia do mar tornam-se, na realidade, os referenciais para o crescimento da 
descendência de Jacó e para a segurança de que desfrutam sob a soberania de Deus (Jr 
33.22; 31.27). 

Assim como é certo que Deus aumentará os povos, de igual forma ele mediu e 
separou certos territórios para eles (SI 60.6 [81; veja também 108.7 [8]). À medida em que 
prepara o seu juízo, Deus pára e mede (ARA, "faz tremer") as nações com seus olhos 
discernidores (Hc 3.6). 

mad. Medida e, por conseqüência, aquilo que é medido, vestimenta. Da parte do 
Senhor, a porção da medida de Judá (em sentido figurado) é serem espalhados porque se 
esqueceram de seu Senhor (Jr 13.25). Em geral esta palavra denota as roupas do 
sacerdote (Lv 6.3), o uniforme de combate do soldado (1 Sm 17.38; 18.4; 2 Sm 20.8) ou 
simplesmente uma veste externa (1 Sm 4.12; Jz 3.16). O vocábulo também é empregado 
flguradamente, como em Salmos 109.18, que diz que alguns homens vestem maldições 
como se fossem suas vestes externas. A símile se reflete em ugarítico (UT 16: texto 
75:11:47-8): "tal como vestimentas eram os maus tratos de seus irmãos; tal como roupas 
eram os maus tratos de seus parentes" (segundo Dahood). 

middâ . Medida, medição. O cordel de medir, usado para medir a futura habitação de 
Deus (Zc 2.1 [51; Ez 40.3, 5; 42.16-19), foi também usado para tirar as medidas dos muros 
de Jerusalém (Ne 3.11, 19 e ss.), para referir-se a uma "casa espaçosa" (lit., "casa de 
medidas", Jr 22.14) ou um "homem de estatura" (lit., 1 Cr 11.23; 20.6), e para dar a 
medida das cortinas do tabernáculo (Êx 26.2, 8, etc.). É de algum interesse assinalar que 
as cortinas do tabernáculo tinham quatro côvados de largura (1,8 m) — exatamente a 
largura de um tear egípcio padrão. A palavra é usada para referir-se ao tempo em Salmos 
39.4 [5J: "Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para 
que eu saiba quão frágil sou." Observe-se também o seu uso para referir-se à sabedoria 
de Deus, cuja medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar (Jó 11.9). 

W.C.K. 

1147 n~Q {middâ) imposto, tributo. Empréstimo lingüístico do acadiano mandattu, 

middâ ocorre somente em Neemias 5.4. 

u - q {middâ). Veja o n? 1 146b. 

1148 (mdh). Sem dúvida uma variante de mádad e aceita como raiz de: 
1148a VTQ (mãdü), ITnQ (madweh) roupa. Ocorre somente em 2 Samuel 

10.4; 1 Crônicas 19.4 

HÇ (mãdü). Veja o n? 1 148a. 
rn"IO (madweh). Veja os n?" 411c, 1 148a. 
nrrü (maddüah). Veja o n? 1 304a. 
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1149 rrç» (má) 

]Í1Q (mãdôn). Veja os n™ 426c, 1 146d. 
I7TIQ (maddüa'). Veja o n? 848h. 
r n n q (medurá). Veja o n? 418c. 
rín"IG {midheh). Veja o n! 420b. 
n r -C Veja o n? 426d. 
r:0"IQ (madmênâ). Veja o n? 441b. 
jno (maddãO. Veja o n? 848g. 
rWlt (mõda'at). Veja o n? 848f. 
nnpiD (madqãrà). Veja o n? 449a. 
r»3~í~TQ (madregá). Veja o n" 452a. 
JTTO (madrdA). Veja o n? 453b. 

(midrãsh). Veja o n? 455a. 

1149 HD (má) o quê? 

Este pronome interrogativo de uso bastante freqüente é mais significativo quando 
associado com a palavra "nome". "O que é o teu nome?" não é uma indagação que procura 
saber o nome do indivíduo nem qual a sua família; essa pergunta é um esforço por des-
cobrir que caráter ou qualidade está dentro ou por detrás da pessoa. Em hebraico, para 
pedir que a pessoa simplesmente se identifique, a pergunta seria: "Quem (mi) és tu?". 

E assim que o "homem" que lutou com Jacó perguntou-lhe, em Gênesis 32.27 [281, 
"o que é o teu nome?" (lit.). Quando ele responde "Jacó" (que significa suplantador), o 
"homem" (chamado de "Anjo" em Os 12.4 [51) diz que agora será "Israel" (isto é, Príncipe 
de Deus). 

Em Provérbios 30.4, Agur indaga: "Quem subiu ao céu, e desceu? Quem encerrou o 
vento nos punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as 
extremidades da terra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho?" Agur não está 
perguntando qual o nome de Deus. Na verdade ele procura saber qual o caráter e o 
significado desse nome. 

Da mesma forma, a pergunta que Moisés prevê que seus irmãos escravizados farão, 
"qual é o seu nome?" (Êx 3.13), corresponde à nossa análise acima. Os israelitas desejarão 
saber acerca do caráter e das qualidades de Yahweh, os quais lhe darão condições de 
prevalecer sobre as dificuldades que terão de enfrentar. Desse modo Moisés revela apenas 
aquilo que o nome Yahweh [yhwh) significa: Ele é o Deus que com dinâmica e eficácia 
suprirá a necessidade deles. 

Observe-se finalmente que Deus traz os animais até Adão para que este veja "o que" 
ele os chamará (Gn 2.19). Conforme expressa-se Motyer, "o versículo 20b indica que 
questões qualitativas estão presentes" (p. 18, nota 46). Outras passagens significativas 
em que má está associado com pessoas incluem Êxodo 16.7-8; Números 16.11; 2 Samuel 
9.8: 2 Reis 8.13; Jó 7.17; 15.14; 21.15; Salmos 8.4 [51; 144.3; Cantares 5.9; Isaías 45.10; 
Lamentações 2.13; Ezeqniel 19.2. Em 10 passagens a palavra encontra-se associada com 
itens impessoais: 1 Reis 9.13; Zacarias 1.9, 19 [2.4]; 4.4, 11; 5.6; 6.4; Ester 9.26. 
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1150 *nHG (mãhah) 

Bibliografia: — BUBER, Martin. The revelation and the covenant. Harper & Row, 
1958. pp. 48-55. — MOTYER, J. A. The revelation of the divine name. Londres, T>Tidale, 
1959. pp. 17-24. 

W.C.K. 

1150 "Tino (mãhah) demorar-se, retardar. 

Este verbo, no grau hitpalpel, ocorre nove vezes. Mas em apenas duas ela tem 
importância teológica. Em Salmos 119.60 o salmista afirma que ele não demorou, antes 
apressou-se em observar os mandamentos de Deus. Habacuque 2.3 incentiva o profeta a 
esperar pela visão, visto que ela tem um tempo designado. Pode parecer que ela tarda, 
no entanto ela não atrasará, mas virá. 

W.C.K. 

nçnc (mehâmâ). Veja o n? 486a 
THQ (mãhir). Veja o n? 1 152c. 

1151 ^HÇ (mãhal) enfraquecer, circuncidar. 

O "cognato" aramaico mehal significa "circuncidar", mas em hebraico a palavra 
aparece apenas uma vez e com um sentido figurado, "cortar o vinho especial com água" 
(lit., sab"êk mãhül bammãyim, Is 1.22). Keil e E. J. Young assinalam que esse 
desenvolvimento semântico tem paralelo em outros idiomas, por exemplo, no latim 
castrare vinum e no francês couper du vin. Acrescentou-se tanta água ao vinho que o seu 
caráter enfraqueceu. A palavra aramaica e a hebraica (se é que ela também significa 
"circuncidar") são, decerto, uma variante da raiz múl "circuncidar", iq.v.). 

W.C.K. 
-jbuO (mahãlak). Veja o n? 498a. 
bbr\Q (mahãlãl). Veja o n? 500b. 
nic^ri O (mahãlumôt). Veja o n? 502c. 
rrâi jü (mahãmõrâ). Veja o n? 509a. 
HDDilQ (mahâpékâ). Veja o n? 512d. 
rCETIÇ (mahpeket). Veja o n? 512d. 

1152 *inç (mãhar) /, apressar, usado apenas no nifal e no piei. 

Termos Derivados 

1152a r T O (mahêr) /, veloz, ágil 
1152b t"VTD (mahêr) //, rapidamente. 

1152c fTHD (mãhir) rápido. 
1152d irnnç (m'hérâ) pressa. 
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1153 i n o ( m ã h a r ) 

Os pés dos ímpios apressam-se (mãhar) em derramar sangue e praticar o mal (Pv 
1.16; 6.18; Is 59.7). Mas Deus virá e dará imediato testemunho contra a feit içaria, 
adultério, pei júrio, salários baixos pagos aos empregados, maus tratos às viúvas, órfãos 
e estrangeiros (Ml 3.5). Para enfat izar a agil idade da destruição, Isaías simbolicamente 
chama o seu segundo filho de "Rápido-Despojo-Presa-Segura" (mahêr-shãlãl -hãsh-baz, 

Is 8.1, 3), pois agora Deus, com o machado na mão, está insuflando os assírios para 
real izar o castigo que deseja trazer sobre Israel. Posteriormente ele traria aquela nação 
amarga e impetuosa, Babilônia, para fazer o mesmo (Hc 1.6). 

E l i faz quis dar uma lição de moral a Jó, dizendo que Deus apanha os sábios em sua 
própria astúcia e que os planos daqueles que tramam têm fim rápido (Jó 5.13), mas, em 
Jó 42.8, Deus atirou-lhe no rosto a primeira parte de suas palavras (daí a fórmula citada 
em 1 Co 3.19). 

Em geral este verbo possui um sentido adverbial quando l igado a um outro verbo, por 
exemplo, "Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios" 
(SI 106.13). A aflição, contudo, leva à oração "Estou atribulado: responde-me depressa" (SI 
69.17 [18]; 102.2 (3); 143.7; cf. 79.8). 

mahér . I. Apressado, ágil, veloz. U m a das duas ocorrências deste adjet ivo é 
teologicamente importante. Sofonias 1.14 adverte que o dia do Senhor está bastante perto 
e vem a grande velocidade, especialmente para aqueles que não estão preparados ou que 
anseiam por ele como se fosse uma panacéia para todos os seus problemas (cf. A m 5.18-
20). 

mahér . II. Rapidamente, velozmente. Deus manifesta surpresa pela rapidez com que 
os homens se desviaram dele para fazer um bezerro de ouro (Êx 32.8; Dt 9.16; cf. Jz 2.17). 
Caso Israel continuasse a fazer o que é mau, pereceria rápida e completamente na terra 
(Dt 4.26), e a ira de Deus destruiria repentinamente (Dt 7.4). Mas, caso Israel seguisse 
f ie lmente ao Senhor, rapidamente destruiria os cananeus num avanço impetuoso pela 
terra (Dt 9.3). A lgumas das nações, no entanto, seriam exterminadas pouco a pouco por 
Deus para que a terra não ficasse tomada de animais selvagens (Dt 7.22; cf Jz 2.23). 

U m provérbio adverte: "Não saias depressa a contender, para que no fim não saibas 
o que fazer " (TB, P v 25.8). 

mãhi r . Rápido, diligente. "Viste a um homem dil igente na sua obra? perante reis será 
posto", diz Provérbios 22.29 (ARC). Em sua descrição do trono davídico, Isaías 16.5 inclui 
justiça rápida como uma de suas características. 

m c hérâ . Pressa, velocidade. Em Salmos 147.15 usa-se a palavra m'hêrã para mostrar 
que a palavra do Senhor percorre rapidamente a terra, ao passo que Isaías 58.8 promete 
que, como retribuição por atos de misericórdia para com outros, a saúde da pessoa brotará 
com rapidez. Nesse ínterim, não se irrite por causa dos malfeitores, pois estes murcharão 
rapidamente como a relva (SI 37.2). 

W.C.K. 

1153 m ç (mãhar) I I , adquirir mediante pagamento. Verbo denominativo. 

1153a t ~ n b (mõhar) dinheiro de dote. 
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1154 IO (mw) 

A forma verbal ocorre apenas duas vezes, em Salmos 16.4 e Êxodo 22.16 [151. O texto 
de Salmos 16.4 é difícil. Pode significar que "muitas serão as penas dos que trocam o 
Senhor por outros deuses" ou "... que permutam" [mediante o pagamento de um preço, 
BDB]n. 

O noivo que dá dinheiro de dote não está com isso dando presentes para a noiva ou 
sua família. Há de se fazer uma clara distinção entre dinheiro e presentes, como se vê em 
Gênesis 34.12. Os presentes eram dádivas e recompensas pela aceitação da proposta de 
casamento, mas o dinheiro de dote era dado além de tais presentes (cf'. o caso de Rebeca, 
em Gn 24.53; também Gn 29.24, 29; Js 15.18-19; 1 Rs 9.16). 

mõhar. Dinheiro de dote, preço da noiva. Existem apenas três casos desta palavra 
nas Escrituras: Gênesis 34.12; Êxodo 22.16; 1 Samuel 18.25. O mõhar era uma soma de 
dinheiro ou seu equivalente que o noivo pagava ao pai da noiva como compensação à 
família. A rigor, não era o preço de compra, mas o costumeiro dinheiro de dote. Êxodo 
21.7-11 ilustra o assunto tratando da compra absoluta de uma serva para ser concubina. 
Observe-se também a penalidade por violar a virgindade de uma jovem (Dt 22.29). (Veja-
se o contraste entre, de um lado, o dinheiro de dote e o casamento, e, de outro, a recusa 
em casar e a penalidade ao sedutor, em Êx 22.16-17 [15-16]). 

Jacó pagou com serviço pelos seus casamentos com Lia e Raquel (Gn 29.15-30). Davi 
realizou um feito valoroso em combate para casar-se com a filha de Saul, Mical (1 Sm 
18.25-27), da mesma forma como procedeu Otniel para casar-se com a filha de Calebe (Js 
15.16). O filho de Hamor, Siquém, estava disposto a pagar qualquer quantia a Jacó para 
casar-se com a filha deste, Diná (Gn 34.11). 

Aparentemente o pai podia desfrutar o dinheiro do dote, mas esse dinheiro reverteria 
para a noiva quando seu pai morresse ou caso a morte de seu marido a lançasse na 
pobreza. O que mais poderia ter levado à queixa de Raquel e Lia de que seu pai, Labão, 
as "vendeu" e então "consumiu o dinheiro [delas]" (lit., Gn 31.15)? 

A lei babilônica estipulava que o noivo devia pagar ao pai da noiva ou às vezes à 
própria noiva o tirhatu, uma soma que variava de um a cinqüenta siclos de prata. De 
acordo com a lei assíria, o tirhatu era dado à jovem ou como compensação pela perda da 
virgindade ou como garantia na hipótese da morte do marido. Ainda hoje entre os árabes 
da Palestina o noivo paga um mahr aos pais da noiva. 

Bibliografia: — AI. pp. 26-9. — GASPAR, Joseph W. Social ideas in the wisdom 
literature of the Old Testament. Catholic University of America Press, 1947. pp. 7-15. 

W.C.K. 

rfpnTTD (mahãtallâ). Veja o n? 2 511a. 

1154 "1C (mw) Sílaba paragógica, acrescentada a H, para formar palavras 

independentes como lü?, ÍD2, iü^. 

^Kiü (mô'l). Veja o n°. 1 160. 

1155 ItfOO (mô'áb) Moabe. 
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1156 m (müg) 

Termo Derivado 

1155a rnfclQ (môabi) moabita. 

Filho de Ló com sua filha mais velha (Gn 19.37). Ele se tornou pai de uma nação que 
se estabeleceu a leste do mar Morto, depois que Deus desalojou os que previamente ali 
habitavam (os emins) devido à sua iniqüidade (Dt 2.10-11). Moabe tentou contratar 
Balaão para amaldiçoar Israel (Nm 22.3, 4, 7, 8, 10, 14, 21, 36; 23.6, 7, 17; 24.17) e 
praticou rituais de prostituição religiosa em associação com sacrifícios aos mortos (Nm 
25.1 e ss.; cf. SI 106.28). Os seguintes profetas dirigiram mensagens contra Moabe: Amós 
(2.1-3), Isaías (15—16), Jeremias (48) e Ezequiel (25.8-11). Seu Deus era Camos. 

mô'ãbi. Moabita. Embora o código deuteronômico proibisse que um moabita entrasse na 
congregação do Senhor mesmo até a sua décima geração (Dt 23.3 141), a moabita Rute 
creu no Senhor e tornou-se esposa de Boaz e, desse modo, uma antepassada do rei Davi 
e do Messias (Rt 1.22; 2.6; 4.10). Davi conquistou os moabitas. Eles se rebelaram depois 
da morte de Acabe, conquistando finalmente a independência (2 Sm 8.2; 2 Rs 3.4-27). 

[A Pedra Moabita apresenta o lado moabita da história dessa campanha. Diz que 
Moabe serviu Israel "todos os dias de Onri e metade dos dias de seu filho, quarenta anos". 
Uma interpretação recente é que o sentido disto é "metade dos dias de seu neto", isto é, 
Jorão, conforme encontrado em 2 Reis 3. A servidão incluiria então os reinados de Onri 
(12 anos), Acabe (22 anos), Acazias (dois anos) e parte do de Jorão (seis anos). A 
sobreposição parcial desses períodos daria ura total de 40 anos (veja D. CROSS & N. 
F R E E D M A N , Early Hebrew orthography, American Oriental Society, 1952, p. 39). R.L.H. ] 

Bibliografia: — B A R T L E T T , J. R. The Moabites and Edomites. In: Peoples of OT 
times. Oxford, Clarendon, 1973. pp. 229-58. — VAN ZYL, A. H. The Moabites. Brill, 1960. 

WiSEMAN, D. J. The Moabite stone. In: ZPEB. v. 4, pp. 267-8. 
W.C.K 

1156 (müg) derreter. 

Tão grande é o poder do Senhor que a terra derrete quando ele toca nela (Am 9.5). 
As montanhas e colinas cambaleiam, balançam e tremem ao som da sua voz (Na 1.5; SI 
46.6 17]; SI 75.3 (41). Assim como todas as forças dos céus e da terra lutaram ao lado do 
Senhor no passado, da mesma forma, no triunfo final e futuro do Senhor até mesmo a 
natureza tremerá com sua aproximação. 

Caso se deva relacionar o árabe mãga, "irromper, estar em tumulto, cambalear", 
com a nossa raiz hebraica, então "sacudir" poderia ser um significado mais adequado, 
especialmente tendo em vista que é paralelo de r'sh, "tremer", em Naum 1.5. O vocábulo 
serve para ilustrar o pavor impotente e desordenado no AT. Cathcart cita Jeremias 4.24 
em apoio a essa tradução: "Vi as montanhas e eis que estavam tremendo, e todas as 
colinas sacudiam de um lado para outro." Mas em Miquéias 1.4 e Salmos 97,5 as colinas 
derretem como cera. Deve, portanto, existir uma combinação de idéias: tremor e 
derretimento. 

Deus também pode amolecer a terra com chuvas (SI 65.10 [111) e dissolver as posses 
de alguém (Jó 30.22). 
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1157 T C Omwd) 

No geral esse derretimento ilustra a situação de pânico que os atos judiciais de Deus 
provocam nos pagãos: Canaã (Êx 15.15; Js 2.9, 24), FilístiaU Sm 14.16; Is 14.31), a terra 
e sua população (SI 75.3 [4]). 

Haverá, contudo, um dia final que se aproxima, quando as montanhas destilarão 
vinho novo e as colinas derreterão, tremerão ou ondularão com trigo (Am 9.13, NEB). 

Veja sinônimos no verbete môt, "cambalear". 
Bibliografia: — C A T H C A R T , Kevin J. Nahum in the light of northwest semitic. 

Pontificai Biblical Institute, 1973. pp. 52, 9 6 , 104. — M C C A R T H Y , D. J. Some holy war 
vocabulary in Joshua 2. CBQ 33:228-30. 

W.C.K. 

1157 "ITO (mwd). Aceita como raiz de: 
1157a r r q r . (tãmid) continuidade, sempre. 

Na maioria das vezes esta palavra é usada em construção genitiva adjetiva junto com 
'õlâ para designar o holocausto contínuo oferecido a Deus a cada manhã e a cada tarde 
(Êx 29.42; Nm 28.6, 10, 15, 23; Ed 3.5; Ne 10.34; cf Ez 46.15, cada manhã; e o minhâ 
contínuo, Nm 4.16; Ne 10.34; Lv 6.13). Emprega-se o vocábulo isoladamente para referir-
se ao sacrifício diário em Daniel 8.11-13; 11.31; 12.11. Números 4.7 refere-se ao "pão 
contínuo" (lit., "pão da continuidade"), indicando com isso que o pão estava sempre ali. 

Utiliza-se também a palavra adverbialmente em relação à adoração pública para 
denotar a constância nos deveres daqueles responsáveis pelo culto público (e.g., o peitoral 
de Arão, Êx 28.29-30). No entanto, algumas passagens enfatizam a constância na devoção 
pessoal, por exemplo, Oséias 12.6 [71, "converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, 
e no teu Deus espera sempre [tãmid]". Semelhantemente os Salmos instam a que o louvor 
a Deus esteja continuamente em nossos lábios (34.1 [2]; 71.6), a que esperemos 
continuamente no Senhor (71.14), a que deixemos a verdade divina continuamente nos 
preservar (40.11 [121), a que façamos orações continuamente a ele (72.15) e a guardarmos 
sua lei continuamente (119.44). Isaías promete que o Senhor guiará continuamente 
aqueles que atenderem às necessidades sociais à sua volta, interpretando isso como uma 
demonstração de verdadeira espiritualidade (58.11). Como diz o escritor de Crônicas, 
"Buscai o S E N H O R e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença" (16.11). 

W.C.K. 

jnÍO (moda1). Veja o n? 848e. 

1158 IDlQ (môt) cambalear, tremer, escorregar. 

Termos Derivados 

1158a "íwic (môt) tremor, vara, travessão (de canga). 
1158b tTOTO (môtã) vara, travessão (de canga). 

814 



1158 Zf D (môt) 

Este verbo, que ocorre como uma figura de linguagem designativa de grande 
insegurança, também pode denotar confiabilidade e certeza quando aplicado a Deus e 
tendo como prefixo uma partícula negativa. 

Quando se usa môt junto com regei, "pé", refere-se ao pé que escorrega ou resvala 
numa época de calamidades (Dt 32.35; SI 38.16 [17J; 94.18). Em Salmos 82.5 esse verbo 
descreve a desordem generalizada na terra: "vacilam todos os fundamentos da terra." 
Também é usado para designar a instabilidade de ídolos sem vida instalados sobre 
estrados e que podem ser derrubados ou ser apanhados e levados embora por um 
conquistador. Isaías ironiza o assunto, instando os israelitas idolatras a se assegurarem 
de que seus deuses não sejam tirados do lugar (Is 40.20; 41.7). 

Dois salmos que tratam do milênio afirmam que "reina o SENHOR" e que, por isso, 
o mundo (tébêl) habitado não pode ser tirado do seu lugar (SI 93.1, 1 Cr 16.30; SI 96.10). 
Visto que o Seulior também lançou os alicerces da terra, ela não cambaleará jamais (SI 
104.5). 

O mesmo não se pode dizer dos reinos deste mundo; eles resvalaram quando o 
Senhor o determinou (SI 46.6; observe-se o verbo paralelo müg, "derreter"). Numa 
passagem vazada numa linguagem vivida, Isaías descreve a terra rodando para um lado 
e para outro como um bêbado ou balançando como uma cabaninha no meio da vinha 
(m*lünâ, veja mãlôn; ARA, "rede de dormir") em meio a uma violenta tempestade. A terra 
se convulsiona, roda e treme violentamente (Is 24.19-20) à medida que as mãos de Deus 
movem-se para julgar logo antes dos "muitos dias" (milênio?) de Isaías 24.22. Davi falou 
poeticamente acerca de a terra se partir e ficar abalada, carente da cura divina enquanto 
tremia (SI 60.2 141), mas esta passagem deve ser classificada junto com Salmos 46 9. [3], 
que afirma que, mesmo que a terra balance (mür) e os montes despenquem no fundo dos 
mares, Deus ainda será o nosso refugio e a nossa força. Conforme estas passagens e 
também Salmos 82.5 demonstram, a raiz verbal refere-se ao abalo repentino, inesperado 
e calamitoso da terra. Uma vez que essa inconstância é contra a ordem criada, ela é 
associada com a ira de Deus. O poder da sua ira é evidente em tal desordem cósmica. 

Os justos são inabaláveis e estão seguros, pois têm ao Senhor como sua Rocha e 
Salvação (SI 62.2 [3], 6 [7]; 112.6; 15.5; 16.8; 21.7 [81; 30.6 [7]). Deus lhes estende a mão 
na vereda da vida a fim de que seus pés não escorreguem (SI 17.5). Os inimigos do justo 
não terão motivo de se regozijar quando este escorregar (SI 13.4 [5]), pois ele confia na 
salvação divina. 

Tal certeza é fortalecida ainda mais pela aliança tírme e eterna que Deus estabeleceu 
com Abraão e Davi. A promessa é incondicional e perpetuamente mantida para todos os 
que dela participam pela fé. Embora as montanhas possam sair do lugar (müsh) e as 
colinas possam tremer, o amor leal de Deus jamais se afastará (müsh) e sua aliança de 
paz (a nova aliança, a aliança abraâmica e davídica) jamais tremerá (Is 54.10). Veja 
também müsh, "afastar-se, retirar", e müg, "derreter, tremer". 

môt. Vara, travessão (de canga), tremor. Usa-se a palavra môt para referir-se ao 
tremor e, conseqüentemente, a uma vara usada para carregar algo, a qual treme 
enquanto a pessoa anda. 

E m três passagens , e la des igna a v a r a (ARA, " va ra i s " ) usada para t ranspor ta r os 
utensílios do tabernáculo (Nm 4.10, 12) ou a que foi usada pelos espias para transportar 
uvas, romãs e figos desde Canaã até o acampamento dos israelitas no deserto (Nm 13.23). 
Acerca do significado de môt em Salmos 55.22 [23J, M. Dahood sugere que a palavra tem 
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1159 -ÍO (mük) 

a conotação de tropeçar e cair no outro mundo (i.e., nas garras da morte). Em Salmos 66.9 
o vocábulo pode até mesmo ser um nome poético para o mundo dos mortos, "O que 
preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés". Embora a idéia 
de mundo dos mortos possa ser exagerada, a de tropeço não é. Naum 1.13 diz: "Quebrarei 
[shãbar] o jugo [môtâ 1 deles"; cf. também Jeremias 28.10-12; Levítico 26.13; Ezequiel 
30.18. Provavelmente, num sentido estrito, môt é aquele travessão que fica sobre o 
pescoço dos animais e passa a ser o nome da canga toda. 

môtâ. Vara, travessão (de canga). Este substantivo feminino também é usado para 
designar as varas ou varais usados para carregar a arca (1 Cr 15.15) ou figuradamente 
para referir-se ao jugo da opressão (Lv 26.13; Jr 27.2; 28.10, 12, 13; Is 58.6, 9; Ez 30.18; 
34.27). A passagem mais rica e teologicamente significativa encontra-se em Jeremias. O 
falso profeta Hananias ousou quebrar a canga que Jeremias havia posto sobre o seu 
próprio pescoço (Jr 28.10, um símbolo da iminente escravidão babilônica); o resultado foi 
que, em seguida, Hananias se viu ameaçado de levar uma canga de ferro e de uma 
sentença de morte iminente, que ocorreu dois meses depois. 

É provável que seja esse o sentido da palavra em Provérbios 24.11: "Liberta da 
[preposição /'] morte os cativos e impede as varas de [preposição V)) matarem". 

Bibliografia: — D A H O O D , M. Proverbs and Northwest Semitic Philology. Roma, 
Pontificai Biblical Institute, 1963. p. 51. — . Psalms /. In: AB. pp. 78-9. — , 
Psalms II. In: AB. pp. 38-9. 

W.C.K. 

1159 (mük) estar prostrado, deprimido, empobrecer (e.g.y Lv 27.8; 25.47). 

1160 (mül), /, biD (môl\ ^KiC (mô'l) frente, em frente de. 

1161 (mül) //, circuncidar, deixar-se circuncidar, ser cortado fora (umas poucas 
formas podem ser interpretadas como derivadas de 

Termo Derivado 

1161a ttfnQ (mülâ) circuncisao. 

O uso do verbo no AT começa em Gênesis 17. Aí o Senhor confirma sua aliança com 
Abraão, a qual é registrada em Gênesis 12.1-3. A prática de cortar fora o prepúcio do 
pênis era usada mesmo antes da época de Abraão (A. H. G A R D I N E R , Old Kingdom 
Egyptian tomb art and hieroglyphs, Egyptian Grammar, p. 448). Provavelmente a prática 
era realizada como hoje em dia, sendo um ritual da puberdade em que o filho passava 
para a vida adulta, um ritual às vezes acompanhado de um toque de licenciosidade. A 
operação era efetuada no menino de aproximadamente 13 anos de idade. Deus revelou a 
Abraão que iria usar este derramamento de sangue como um sinal da aliança com 
Abraão. No AT Deus determinou que o menino fosse circuncidado ao oitavo dia de vida, 
deixando a circuncisão fora de um ritual da puberdade e fazendo com que fosse um sinal 
de significado estritamente religioso. Parece que essa circuncisão do recém-nascido não 
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1161 (mül ) 

teve equivalente na antigüidade. Demonstrou-se em tempos modernos que a prática é de 
valor higiênico, mas em nenhum lugar do AT se menciona esse aspecto. 

Uma vez que a prática simbolizava a aliança entre Deus e Abraão e seus 
descendentes, é nos vários aspectos dessa aliança que tem origem o significado espiritual 
da circuncisão. Para aqueles que, no AT, levavam-na a sério, ela era o sinal de submissão 
à vontade soberana de Deus. Como ocorre com freqüência com simbolismos religiosos, 
depois de algum tempo os hebreus passaram a usar esse sinal de profunda realidade 
espiritual como um fim em si e erroneamente interpretaram que a circuncisão propor-
cionaria entrada automática no reino de Deus. 

Os profetas tomavam consciência dessa perversão e pregavam contra a mera 
circuncisão da carne, ou seja, a circuncisão que não é acompanhada de uma fé viva. 
Jeremias falou da circuncisão do coração. Ele disse: "Circuncidai-vos para o S E N H O R , 

circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá" (Jr 4.4). Mas muito antes de Jeremias o 
povo havia sido advertido deste perigo. Na verdade Jeremias estava citando Deuteronômio 
10.16. O uso do verbo em Deuteronômio 30.6 comprova a afirmação acima, a saber, de que 
a circuncisão simbolizava a realidade espiritual mais profunda da religião hebraica. O 
versículo diz: "O S E N H O R teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua 
descendência, para amares ao S E N H O R teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, 
para que vivas." Em Mateus 22.36-40 nosso Senhor instruiu os fariseus de que este era 
realmente o maior dos mandamentos e a somatória e a essência de toda a lei e os 
profetas. O versículo de Deuteronômio ensina claramente que a verdadeira circuncisão era 
obra de Deus no coração humano — a vida espiritual que Deus cria em seu povo. E 
exatamente esse o ensino do apóstolo Paulo em Colossenses 2.11, onde, ao falar da 
divindade de Cristo, ele diz: "Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de 
mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo." (Cf. também 
Rm 2.28-29 e 4.9-12.) Pelo fato de tanto o batismo quanto a circuncisão simbolizarem a 
obra regeneradora de Deus, que sempre incluía purificação do pecado e o amor a Deus, 
alguns segmentos da Igreja batizam seus recém-nascidos da mesma forma que Deus man-
dou os santos do AT circuncidarem os seus. Outros cristãos não enfatizam esta analogia 
e, desse modo, batizam apenas aqueles que professam a fé em Cristo depois de atingirem 
a idade do entendimento. 

mulâ. Circuncisão. Este substantivo é usado apenas uma vez, em Êxodo 4.26, onde, 
devido à circuncisão do filho, Zípora acusou Moisés de ser um esposo sanguinário. O 
contexto deixa bem clara a importância que Deus atribuía à circuncisão como um sinal 
da aliança de Deus com seu povo. Até mesmo o legislador Moisés não tinha o direito de 
negligenciar a circuncisão de seu filho. Agir assim era o mesmo que negar a aliança. 

Bibliografia.: — TDNT. v. 6, pp. 73-81. 
E.B.S. 

rnV.3 (môledet). Veja o n? 867f. 

rOlQ (müsáb). Veja o n! 1 455b. 
"TOTD (mãsád), ~OÍO (môsãd). Veja os n?* 875d, f. 
^Çfiü (müsãk). Veja o n? 1 492b. 
*"1Ç1q (môsér). Veja o n? 14 lf. 
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1162 |TD (mwts) 

1D1G (müsãr). Veja o n? 877b. 
I r á (mô'êd), IÇin (mô'ãd). Veja os n?a 878b, e. 
Hli?TQ (mü'ãdâ). Veja o n? 878d. 
^inD (mtfsp). Veja o n? 1 581a. 
HS.PÍD {tnô'€tsâ). Veja o n? 887b. 
npinc (mü'ãqâ). Veja o n? 1 585b. 
nSrâ (môpêt). Veja o n? 152a. 

1162 '("IS (mwts). Aceita como raiz de: 
1162a flQ (môís) palha. 

KSiQ (môísãO. Veja o n? 893c. 
3STO (mútsâb). Veja o n? 1 398d. 
p ^ D (mütsãq). Veja os n?8 897b, 1 895c. 
nptflD (mâtseqet). Veja o n? 897c. 

1163 *p1Q (müq) , p *P (miq ) zombar, ridicularizar. Ocorre somenU; e m Salmos 73.8, 
provavelmente no hifil. 

"Tpiü (.môqêd). Veja o n! 901b. 
ÍCpiO (môqêsh). Veja o n? 906c. 

1164 *~T1C (mür) mudar, permutar. Usado somente no nifal, hiCl e hofal. 

Termo Derivado 

1164a tTTITOI ( f m ü r â ) troca. 

Este verbo aparece em 13 passagens que tratam de vários assuntos. Em Miquéias 
2.4, Deus saqueará e trocará a porção de seu povo devido à pecaminosidade deste. Salmos 
46.2 [3] afirma numa hipérbole, "ainda que se mude a terra" (TB), que Deus ainda é o 
nosso refúgio e a nossa força. Em Salmos 15.4, o homem que é fiel àquilo que jurou e não 
muda é o tipo de pessoa a quem Deus dará firmeza, mas, quanto àqueles que pecam cada 
vez mais contra Deus, ele transformará a sua glória em vergonha (Os 4.7). Quando os 
israelitas adoraram o bezerro de ouro, eles com isso transformaram a glória que tinham 
(i.e.y o seu Deus glorioso) num bezerro que come erva (SI 106.20). Israel fez aquilo que 
nenhuma outra nação jamais fizera. As nações jamais trocaram seus deuses (que. afinal, 
de modo algum eram deuses). Mas Israel trocou sua glória por aquilo que não é de 
nenhum proveito (Jr 2.11). 

Uma série de textos trata de ofertas votivas. Uma vez que tais ofertas tenham sido 
consagradas ao Senhor, não podem ser substituídas, nem o mau por bom nem o bom por 
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1167 õin (müsh) 

mau. Se, contudo, houver uma troca, tanto um quanto outro serão santos para o Senhor 
(Lv 27.10 [quatro vezes]; 27.33 [três vezes]). 

temürâ. Troca, recompensa. Duas passagens merecem atenção. Jó 28.17 diz que não 
se pode alcançar a sabedoria em troca de jóias ou ouro puro. Rute 4.7 registra a cerimônia 
de permuta e resgate da terra, ocasião em que Boaz se casa com Rute em face da 
renúncia a todas as pretensões por parte de um parente mais chegado. 

W.C.K. 

1165 TTiQ (môrág) debulhador. 

Instrumento agrícola, feito de uma prancha de madeira que funcionava como uma 
espécie de estrado. Buracos eram feitos no lado de baixo, onde se encaixavam pedras 
afiadas ou pontas metálicas salientes. Era puxado por um ou dois animais e passava por 
cima de espigas de cereais para debulhá-las, tendo como contrapeso pedras ou o próprio 
condutor. Araúna deu um instrumento desses para Davi usar como lenha para o sacrifício 
que este iria oferecer no local do futuro templo (2 Sm 24.22; 1 Cr 21.23). 

No entanto, de acordo com Isaías 41.15, no final dos tempos Deus fará de Israel o seu 
debulhador, com o qual fará a colheita do juízo. 

hãrúts era um outro tipo de gradador de disco ou debulhador feito de ferro. Ocorre 
numa parábola (Is 28.27). Amós menciona-o como um instrumento de destruição e 
emprega-o como figura de linguagem para referir-se à brutalidade que provocou Deus à 
ira (Am 1.3). 

Bibliografia: — CORSWANT, W. Dictionary of life in Bible times. Oxford University 
Press, 1960. pp. 279-80. (Veja as ilustrações em IBD, v. 4, p. 391, fig. 67; p. 636, fig. 60.) 

W.C.K. 

TTto (môrãd). Veja o n? 909a. 

1166 iTTO (môrâ) navalha. (Jz 13.5; 16.17; 1 Sm 1.11). 

rniQ (môrâ). Veja os n~ 907c, d. 
rnlo (jmôreh). Veja os n™ 910b, c. 
crró (môrásh). Veja o n? 920d. 

1167 EÁO (müsh) /, afastar-se, tirar. 

Este termo aparece 20 vezes no AT. E usado pela primeira vez para descrever a 
coluna de nuvem e a coluna de fogo (sinais da presença de Deus no acampamento 
israelita), que jamais saíam de seu lugar à frente do povo, quer fosse dia ou noite (Êx 
13.22). Josué não se afastou do tabernáculo enquanto Moisés foi ao acampamento (Êx 
33.11). Mais tarde, o Senhor ordenou a Josué que o livro da lei jamais deveria apartar-se 
da sua boca; ele deveria meditar nela dia e noite (Js 1.8). 

Quando Israel tentou entrar atrevidamente em Canaã depois de ter aceitado o 
relatório de incredulidade da maioria dos espias, a arca da aliança do Senhor não se 
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1168 fòO (músh) 

afastou do acampamento (Nm 14.44). 
O uso que Tsaias faz Hn termo é teologicamente significativo. Embora as montanhas 

se retirem (Is 54.10a), a aliança de paz que Deus estabeleceu com Abraão e Davi bem 
como a nova aliança de Jeremias não serão removidas (Is 54.10b; 59.21). Ela é 
permanente! Se as leis que Deus determinou ao sol, à lua e às estrelas falharem, então 
o mesmo acontecerá com sua promessa a Israel (Jr 31.36). Até o momento de ser escrito 
este verbete, o sol. a lua e as estrelas continuam a brilhar e, portanto, permanece de pé 
a promessa que Deus fez a Israel por ocasião da aliança. 

No dia final, quando o Senhor aparecer pela segunda vez, ele removerá a iniqüidade 
da terra (de Israel) num único dia (Zc 3.9). Tão magnífica será a sua aparição que o monte 
das Oliveiras se partirá ao meio e metade se apartará para o norte e a outra metade para 
o sul (Zc 14.4). 

Aqueles que confiam no Senhor serão como arvores plantadas junto a um rio; jamais 
deixarão de dar fruto (Jr 17.8). 

W.C.K. 

1168 cnn (müsh) II, sentir (e.g., Gn 27.21; SI 115.7; Jz 16.26). 

3ÇHC (môshãb). Veja o n? 922c. 
HOTÍD (môshaã). Veja o n? 929d. 

1169 rito (mút) Morrer, matar, mandar executar. 

Termos Derivados 

1169a Djü (mãwet) morte, moribundo, Morte (personificada), o reino dos 
mortos. 

1169b nlDD (mãmôt) morte. 
1169c nnicri (t'mútâ) morte. Ocorre somente na frase b'nê fmütâ, "filhos da 

morte" (lit.), isto é, aqueles dignos de morte e sentenciados à morte (SI 79.11; 
102.20 [21J). 

müt pode rcfcrir-sc à morte por causas naturais ou à morte violenta. Esta úlliuia 
pode ser como castigo ou por outro motivo. A raiz não se limita à morte de seres humanos, 
embora seja usada predominantemente dessa maneira. 

Essa é uma raiz universalmente usada no mundo semítico e que designa o processo 
de morrer e a própria morte. Os cananeus empregavam-na como nome do deus da morte 
e do mundo dos mortos, Mot (cf. ANET, pp. 138-42). Em hebraico é ocasionalmente usada 
com sentido metafórico, como quando Jó fala da morte da sabedoria (12.2). Mas em geral 
o sentido é de morte física. Ezequiel nos faz recordar de que Deus não tem prazer algum 
na morte das pessoas, pois o seu propósito era e é que vivam (18.32). O ensino normativo 
do AT acerca da morte encontra-se em Gênesis 3.3, onde Deus adverte Adão e Eva de que 
a morte é o resultado da rebeldia contra seus mandamentos. Uma vez que o propósito de 
Deus para nossos primeiros pais era uma vida que jamais acabasse, a introdução da 
morte foi um resultado indesejável mas necessário da desobediência. A corrupção física 
do corpo humano e o sofrimento e dor trazidos pela Queda são apenas os sintomas óbvios 
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1169 mo (müt) 

da morte. A morte é a conseqüência e o castigo do pecado. Ela teve origem com o pecado. 
Um tema importante do AT 6 a san t i dade de Deus , que o s e p a r a de tudo aquilo que não 
esteja em harmonia com o seu caráter. Desse modo, no AT a morte significa o derradeiro 
afastamento de Deus devido ao pecado. E o pecado é toda rebelião contra Deus ou falta 
de conformidade à sua vontade. Todos os homens então, num certo sentido, são aquilo que 
os hebreus chamavam de benê mãwet, "filhos de morte", ou seja, merecem morrer porque 
são pecadores. Esta, e uma expressão correlata (tsh mãwet, lit. "homem de morte"), são 
usadas para referir-se ao povo de Deus no cativeiro, o qual deve olhar para Deus a fim 
de alcançar livramento da catástrofe iminente (SI 79.11; 102.20 [21]). 

Em Ugarite (ANET, acima) o deus Mot era um personagem de atribuições bem 
definidas, o qual governava o mundo dos mortos, uma terra de lodo e imundície. Ele lutou 
contra Baal, o deus da fertilidade, pelo que sofreu o desfavor de El, o chefe do panteão. 
Para os cananeus, Baal, por ser aquele que concedia fertilidade, chuvas, etc., era um deus-
herói, e nessa condição sua adoração tornou-se uma armadilha muito especial para os 
israelitas. O mesmo não se aplica a Mot, de modo que não foi mencionado no AT, embora 
alguns estudiosos afirmem que encontram referências ocasionais a ele. M. Dahood 
(Psalms, In AB, v. 16, 17, 18) esforça-se por ver Mot nas referências do salmista aos 
adversários, mas não é convincente. Numa passagem Jeremias personifica a morte, 
descrevendo-a como aquele que vem pela janela (9.20). O que talvez seja mais claro é o 
uso de mãwet, "morte", para referir-se de forma mais ampla à esfera ou mundo da morte. 
Em Isaías 38.18 lemos: 

Pois não pode louvar te o Seol, nem a morte cantar-te louvores; 
os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade (EBB). 

Certamente aqui há espaço para divergência de opiniões, pois o local que Isaías tem 
em mente poderia ser tanto a sepultura quanto a esfera ou mundo dos mortos. Tem-se a 
impressão de que Jó 38.17, que diz "Porventura te foram reveladas as portas da morte?", 
é uma referência mais clara à "morte" como o mundo dos mortos. Outras passagens que 
podem ser interpretadas dessa forma são: Isaías 28.15, 18; Oséias 13.14; Habacuque 2.5; 
Salmos 6.5; 49.14 [15]. Veja-se ainda o verbete lãqah; Provérbios 7.27; Jó 28.22. etc. 

Mas veja-se o verbete sh"ôl e também o artigo de R. L. Harris a respeito (The 
meaning of sheol as shown by its parallels, JETS 4:129-35). 

A passagem de Isaías 38.18 conduz à afirmação veterotestamentária de que "a terra 
deu-a [o SENHOR] aos filhos dos homens, [mas] os mortos não louvam o SENHOR" (SI 
115.16b e s.; Is 38.11; SI 6.5; 30.10; 88.11 e ss.). Bultmann assinala que, "conseqüen-
temente, após a morte os justos estão fora daquela infinitamente importante esfera da 
vida em que se mantém o relacionamento de adoração a Deus" (TDNT, v. 2, p. 847). Ele, 
no entanto, está enganado quando avança por essa linha de pensamento e conclui que "a 
morte e seu reino estão fora do fluxo de poder que sujeitou a si todos os reinos da vida" 
(ibid.). Em outro verbete (veja hayyim) já mostramos que Deus é o Senhor da vida e da 
morte e que ele conquistará a morte. 

Na lei cerimonial mosaica os cadáveres eram considerados impuros — outro indício 
da atitude do AT de que a morte ora uma intrusa e o resultado do pecado. De outro lado, 
os cananeus tornavam a morte uma coisa normal através dos mitos do "Mot divino", que, 
à semelhança de outros deuses, podia ser aplacado. Os cananeus possuíam rituais que 
incluíam mutilação do corpo e sacrifícios pelos mortos. Os israelitas foram proibidos de 
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1170 m (mzg) 

praticar tais rituais (Dt 14.1). A lei de Moisés também tinha por objetivo proteger Israel 
de um dos efeitos mais nefastos que a "normalização" da morte produziu nos cananeus, 
a saber, a realização de sacrifício de crianças. 

Porque tudo o que é abominável ao SENHOR, e que ele odeia, fizeram eles a seus 
deuses; 

pois até a seus filhos e a suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses (Dt 12.31). 

Devido à maneira como encara a morte, a revelação do AT dá um imenso valor à vida. 
Uma vida longa é considerada uma grande bênção (Pv 3.2), e uma vida imortal, a melhor 
das bênçãos (SI 16.11; 21.4 {5]; 73.23-26). Os cananeus achavam que a imortalidade era 
privilégio dos deuses (ANBT, p. 151, vi). 

Ao contrário da opinião de muitas pessoas da atualidade, o ensino do AT que exige 
a pena de morte em casos de assassinato premeditado surgiu de um ponto de vista 
superior e não inferior acerca da vida. O mesmo é válido quanto à ordem divina para 
destruir aquelas pessoas que se dedicavam àquelas práticas abomináveis mencionadas 
acima. Salmos 106.34-38 explica o porquê disso: Por não ter destruído esses povos, Israel 
aprendeu as práticas que eles tinham e sacrificou seus próprios filhos e filhas aos 
demônios. 

Bibliografia: — HEIDEL, Alexander. Death and the afterlife in the OT. In: The 
Gilgamesh epic. University of Chicago. — RLCHARDSON, TWB, p. 6. — THAT. v. 1, pp. 893-6. 

E.B.S. 

"iniD (môtãr). Veja o n? 936g. 
rpTG (mizbéah). Veja o n? 522b. 

1170 2ÍC (mzg). Aceita como raiz de: 
1170a 2ÍÜ (mezeg) mistura, i.evinho misturado [com outro vinho]. Ocorre 

somente em Cantares 7.2 [3], na frase 'al-yehsar hammazeg, "que não falta 
vinho misturado" (lit) 

1171 ÜTC (mzh). Aceita como raiz de: 
1171a nr?p (mãzeh) esvaziado (Dt 32.24; Is 5.13). 

1TD (mázü). Veja o n! 534b. 
nnra (m'zúzâ). Veja o n? 535b. 
]ira (mãzôn). Veja o n? 539a. 
"lira (mdzôr). Veja os nf 75a, 543c. 

1172 ira (mêzah) cinto. Provavelmente um empréstimo lingüístico. 
1172a rrra (m'zíah) cinto. Ocorre somente em Jó 12.21, "afrouxa o cinto dos 

fortes", isto é, enfraquece-os, tornando-os indefesos ao afrouxar os seus cintos, 
desarmando-os. 
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1176 n r m (mazzárôt) 

jbtO (mazlêg). Veja o n? 552a. 

1173 nî -TÇ (mazzãlôt) constelações. 

Aparece em 2 Reis 23.5 e Jó 38.32. O cognato acadiano refere-se às fases da lua, mas 
o uso do termo em escritos judaicos indica que, em hebraico, a referência é a constelações 
do zodíaco. Em 2 Reis emprega-se a palavra para indicar a adoração pagã das estrelas 
com todo esse significado astrológico de adoração. Em Jó usa-se o vocábulo junto com 
kimâ, k'sil e 'ãyish (Sete-Estrelo, Órion e Ursa; vejam-se os verbetes), para indicar o 
poder criador de Deus e a insensatez que é questionar a sua sabedoria. 

G.L.C. 

nç?q Cmrzimmâ). Veja o n? 556c. 
"TÍQÍD (mizmôr). Veja o n? 558c. 
rncrç (mazmêrã). Veja o n? 559c. 

(m'zammeret). Veja o n? 559d. 
-JBTQ (miz'ãr). Veja o n°. 571b. 

1174 "ITQ (mzr). I. Aceita como raiz de: 
1174a t~lTDÜ (mamzêr) bastardo, criança nascida de incesto. 

Palavra encontrada em Deuteronômio 23.2 [3], é usada para designar o filho ilegí-
timo, a quem é vedada a entrada na congregação do Senhor até a décima geração. 
Zacarias 9.6 talvez seja referência a um indivíduo, mas o mais provável é que seja uma 
descrição figurada da população misturada de Asdode. É possível que a passagem de 
Deuteronômio seja também referência a uma criança nascida de casamento misto, sendo 
um dos pais hebreu e o outro pagão. 

W.C.K. 

1175 "5TO (mzr). II. Aceita como raiz de: 
1175a (mãzôr) rede. Significado duvidoso. 

rnrç (mizreh). Veja o n? 579a. 

1176 nÍ>7Q (mazzãrôt). Ocorre somente em Jó 38.32. Significado duvidoso. Talvez seja 
referência a uma estrela ou constelação em particular. Veja mazzãlôt. 

rnrc (mizrãh). Veja o n? 580c. 
inrc (mizrá'). Veja o n? 582f. 
P7.TÇ (mizrãq). Veja o n? 585f. 
"IC (méah), nb (mõah). Veja os nf 1 181a, b. 
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1177 KHü (mãhá') 

1177 fcnQ (mãhâ') bater palmas. Por exemplo, Isaías 55.12; Ezequiel 25.6 

(mahbê'). Veja o n? 588a. 
K3nü (mahbõ*). Veja o n? 589a. 
rngno (mehabberâ). Veja o n? 598k. 
nn^nq (mahberet). Veja o n? 598j. 
raqç (mahãbat). Veja o n? 600b. 
H^ÒnÇ (mahãgõret). Veja o n? 604d. 

1178 nnc (mãhâ) /, limpar, enxugar, eliminar. 

Quase todas as 33 ocorrências deste verbo são teologicamente significativas. É 
encontrado pela primeira vez na narrativa do dilúvio. Todo ser vivo que havia sobre a face 
da terra e respirava foi exterminado (Gn 7.22-23), inclusive todos os seres humanos, com 
exceção de oito. mãhâ aparece com destaque na oração em que Moisés implorou a Deus 
para perdoar o pecado que Israel cometeu quando adorou o bezerro de ouro. "Se não, 
risca-me ... do livro que escreveste", é a oração de Moisés (Êx 32.32-33). A intenção de 
Deus tinha sido apagar o nome de Israel de debaixo dos céus (Dt 9.14), conforme se vê 
repetido em Deuteronômio 29.20 [19] (veja também SI 69.28 (291). Não sc sabe com 
certeza se Deus considerava Israel uma mancha (como em SI 51.3, 11) ou como uma 
dívida inscrita num livro de registro de débitos (como em Cl 2.14). Mas ele estava 
disposto, como também aconteceu com o apóstolo Paulo, a ser amaldiçoado por amor a 
seus irmãos. 

Repare-se que em pergaminhos antigos (que eram feitos de pele de animais) os erros 
de escrita eram corrigidos mediante lavagem ou absorção da tinta em vez de riscar o erro. 
"Apagar" é, portanto, uma tradução mais precisa para a idéia de corrigir um erro. 

Quando Deus agiu para julgar, ele eliminou Jerusalém assim como alguém elimina 
a sujeira de um prato e, em seguida, vira-o para baixo (2 Rs 21.13). Durante a época dos 
juizes, a tribo de Benjamim foi quase totalmente eliminada (Jz 21.17). 

O pecador deve orar assim como Davi o fez, para que Deus elimine, isto é, apague 
suas transgressões e iniqüidades (SI 51.1 [3], 9 [11]). Deus age assim por amor a si e já 
não se lembra daqueles pecados (Is 43.25). Desse modo, pecados que surgiram 
ameaçadoramente como uma nuvem espessa, foram exterminados (Is 44.22). Embora 
Deus seja onisciente, desses pecados ele deliberadamente já não se lembra contra nós. 
Pode-se ver a ação inversa em Salmos 109.14, e Neemias 4.5 [3.37]. 

Também se emprega mãhâ para descrever o estilo de vida de uma mulher adúltera, 
que come, limpa a boca e diz enfaticamente que nada fez de errado (Pv 30.20). 

Existe então o caso do marido ciumento, que desconfia que sua esposa adulterou. 
Como parte da prova psicológica a que devia stsi submetida ua presença du Senhor e a fim 
de determinar sua culpa ou inocência, a mulher tinha de beber água amarga com a qual 
tinham-se apagado maldições escritas num rolo (Nm 5.23). 

Finalmente, Isaías 25.8 declara que Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. 
W.C.K. 
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1182 nfcGHÇ (m.ahãmã'õt) 

1179 nno (mãhâ ) //, golpear. Ocorre somente em Números 34.11, ümahâ 'al-ketep 
yam-kinneret, "e (a fronteiral golpeará [isto é, alcançará! a borda do mar de 
Quinerete" (lit.). 

Termo Derivado 

1179a TIC (mehí) golpe. Ocorre somente em Ezequiel 26.9. 

u ™ C (mehúgá). Veja o n? 615b. 

1180 rinç (mdhôz) cidade. Empréstimo lingüístico do acadíano mahãzu, "cidade". 
Ocorre somente em Salmos 107.30. 

/inç (mãhôl). Veja o n! 623g. 
nr-Ç (mahãzeh), HTTíÇ (mehêzâ). Veja os n~ 633f, g. 

1181 n r c (mhh). Aceita como raiz de: 
1181a TO ( m ê a h ) animal novo cevado. 

1181b HÒ (mõah ) tutano. Ocorre somente em Jó 21.24, onde simboliza 
prosperidade. 

1181c *rirQ (mãhâ). Verbo derivado de mõah. Ocorre somente no pual, em Isaías 
25.6, sh'mãnim m'muhãyim, "pratos gordurosos com tutano". 

%nç (m'hi). Veja o n! 1 179a. 
rrnp (mihyâ). Veja o n? 644b. 
~vnq (mehtr). Veja o n? 1 185c. 
rrbrp (mahãlâ), rbriç (mahãleh). Veja os nf3 655c, b. 
n^na Whillâ). Veja o n? 660f. 
^ i l Q (mahãlüy). Veja o n? 655d. 
^bnq (mahãlàp). Veja o n? 666d. 
n ^ n c (mahãlãtsâ). Veja o n° 667b. 
nj^nq (mahãlõqet). Veja o n? 669d. 
rp^nq (mahl'qõt). Veja o n? 670g. 
r-bnq (mahlat). Veja o n? 655 ou 623h. 

1182 r.KQrq (mahãmaõt) semelhante a malhada, Ocorre somente em Salmos 
55.21 (221. Talvez min comparativo mais hem'ât "coalhada" (q.v.). 

iqnq (mahmad), "ibiiq (mahmõd). Veja os n?3 673d, e. 
bqnq (mahmal). Veja o n? 676b. 
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1183 JTO (màhats) 

DSOnç (mahmetset). Veja o n? 679d. 
H31D (mahãneh). Veja o n? 690e. 
p21Ç (mahãnaq). Veja o n! 697a. 
HOHÇ (rnahseh). Veja o n? 700b. 
DiOnO (mahsôm). Veja o n? 702a. 
-riOTO <mahsôr). Veja o n! 705e. 

1183 jTÇ (mãhats) golpear, ferir gravemente. 

Termo Der ivado 

1183a tJTíü (mahats) ferimento grave. 

Esta palavra é bem atestada em poesia ugarítica. E encontrada no AT em paralelo 
com ela mesma (SI 110.5-6), com tsmh, "aniquilar" (SI 18.39-41; observe-se que os dois 
verbos, mãhats e sãmah, ambos na primeira pessoa do singular, formam uma inclusão 
como na poesia ugarítica), e com kly, "aniquilar" (2 Sm 22.39; SI 18.38-39). O golpe que 
a palavra mâhats denota é geralmente mortal e decisivo, como foi o de Jael em Sísera (Jz 
5.26). 

No dia da sua ira, o Senhor ferirá reis de muitos países (SI 110.5-6). Na realidade ele 
assim procede já agora com todos aqueles que continuam a andar em seus pecados (Dt 
33.11; SI 68.21 1221). Por isso o reino dos ímpios pode esperar hostilidade cada vez maior, 
até que se complete o livramento final divino (Hc 3.13). Deus fere e cura; "não há quem 
possa livrar alguém da mão (de Deus]" (Dt 32.39). Até mesmo Elifaz reconheceu isso (Jó 
5.18). Nenhuma cena de Deus agindo em sua justiça vingadora é mais vivida do que 
Salmos 68.23 [24], que apresenta Deus golpeando o pé no sangue de seus inimigos (que 
se levantaram contra uma nação reerguida de Israel nos últimos dias). Existe uma 
possibilidade de que esse versículo seja explicado por Salmos 58.10 [11], onde o verbo é 
"lavar" (rãhats) os pés com sangue. As versões antigas trazem "lavar" também em Salmos 
68.23 [24].' 

mahats. Ferimento grave. Somente Isaías 30.26 emprega este vocábulo. O Senhor 
curará a "chaga [mahats} do golpe" que foi desferido em seu povo. Isso vai acontecer no 
dia em que a lua brilhar tanto quanto o sol e o sol for sete vezes mais brilhante do que 
agora. 

Bibliografia: — FlSHER, Loren. Ras Shamra parallels. Pontificai Biblical Institute, 
1972. v. 1, pp. 80, 227, 257-8. 

W.C.K. 
3S0Q (maht.sêh). Veja o n° 718a 
nsnc (mehêtsá). Veja o n? 719d. 
n%^nç (mahãtsit). Veja o n? 719e. 

1184 pnç (mãhaq) aniquilar. Ocorre somente em Juizes 5.26. 

826 



1185 n o (mhr) 

-Ipno (mehqãr). Veja o n? 729b. 

1185 "ino (mhr). Aceita como raiz de: 
1185a tnriG (mãhãr) amanhã. 

1185b rnno (mohõrãt) o dia seguinte. 

1185c "ITip (m'hlr ) salário, preço. 

mãhãr. Amanhã, mãhãr ocorre 52 vezes, mas raramente é usado como substantivo. 
Por exemplo, "amanhã é a lua nova" (1 Sm 20.5). Em outras passagens é empregada 
adverbialmente: "Comamos e morramos, que amanhã morreremos" (Is 22.13) ou "Amanhã 
fará o SENHOR isto na terra" (Êx 9.5). 

De interesse teológico temos o uso de mãhãr com o sentido de tempo futuro. Por 
exemplo, Êxodo 13.14 e Deuteronômio 6.20, "Quando teu filho amanhã te perguntar". Em 
Josué 4.6, 21 empilharam-se pedras para servir de memorial para que, em dias futuros, 
quando os filhos indagassem o que isso significava, fosse-lhes dada resposta. Semelhan-
temente, receando as tribos da Transjordânia que, com o passar do tempo, elas seriam 
podadas da herança de Israel, erigiram um memorial (Js 22.24, 28). Labão e Jacó olharam 
para o mãhãr não apenas no sentido do dia seguinte, mas também no de tempo futuro 
(Gn 30.33). E bastante significativo que nenhum dos profetas empregou a palavra para 
designar a era escatológica. 

Provérbios adverte contra vangloriar-se daquilo que se vai fazer no dia de amanhã 
(Pv 27.1). Nem se deve prometer dar algo ao próximo no dia seguinte quando está ao seu 
alcance dá-lo já agora (Pv 3.28). Deus é responsável pelo nosso amanhã, por isso não 
devemos planejar como se o futuro estivesse inteiramente em nossas mãos. 

mohõrãt. Amanhã. O que há de mais interessante neste substantivo feminino é que 
mimmohõrat significa "no dia seguinte a", ou seja, "depois de" (Lv 23.11, 15, 16; Nm 33.3; 
Js 5.11). Duas vezes a preposição le é empregada antes de mohõrãt, tendo o sentido de 
"no dia seguinte" (Jn 4.7; 1 Sm 30.17). 

mehir. Salário, preço. Não está clara a relação desta palavra com a raiz acima. O 
vocábulo é empregado apenas 15 vezes no AT. Deuteronômio 23.18 proíbe trazer o salário 
de um "cão" (lit., isto é, prostituto; ARA, "sodomita") à casa de Deus. Isaías 55.1 apresenta 
a oferta da salvação divina como algo sem dinheiro e sem preço. É impossível adquirir-se 
a sabedoria com ouro ou por algum preço (Jó 28.15). Num raciocínio semelhante, 
Provérbios 17.16 indaga por que alguém haveria de pôr uma quantia (a taxa de um curso) 
nas mãos de um insensato para este obter sabedoria (um treinamento), quando se sabe 
que ele nisto não tem "coração" (lit.; ARA, "entendimento"), isto é, não tem motivação. 

Uma das grandes tragédias dc Israel foi que os governantes julgavam em troca de 
alguma compensação, os sacerdotes ensinavam por preço e os profetas adivinhavam por 
dinheiro (Mq 3.11). Agindo de forma totalmente contrária, o pagão Ciro, a quem Deus 
havia levantado, libertou os cativos de Israel sem receber preço nem presentes (Is 45.13). 
Esse é o oposto do Anticristo, que dividirá a terra para obter ganho pessoal (Dn 11.39). 

W.C.K. 
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1186 (mtl) 

rwnno (mahãrã'â). Veja o n? 730b. 

n£/"~iíjP (mahãrêshâ). Veja o n? 760d. 

r r r a (mohõrãt ) . Ve ja o n? 1 185b. 

rpnü (mahéõp). Ve ja o n? 766b. 

r O ü n p (mahdshãbâ). Veja o n? 767d. 

-|drTD (mahshàk ) . Ve ja o n? 769d. 

n r n p (mahtâ). Veja o n? 777a. 

n r n ü (m*hittâ) . Veja o n? 784g. 

n^.rnp (mahteret). Ve ja o n? 783a. 

rpcpü (ma(bêah). Ve ja o n? 786e. 

HC2Q (ma«c/i) , HGC (mittâ), HC3Q (mutteh). Veja os n?" 1 352b, c, e. 

n p ç (mativeh). Ve ja o n? 794a. 

(m rtil ) . Ve ja o n? 1 186a. 

1186 (mtl). Aceita como ra iz de: 

1186a ^ ípÇ (nvtil) barra de metal trabalhado. Ocorre somente em Jó 40.18, 
m'til bárzel. Esta frase refere-se f iguradamente aos ossos do hipopótamo. 

]ÍQpO (matmôn). Ve ja o n? 811a. 

XÇQ (mattâ0. Veja o n? 1 354c. 

(maVãm). Ve ja o n? 815b. 

nnacpq (mitpahat). Veja o n? 818d. 

1187 (matar) chover. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1187a t^ÇC (mátãr) chuva. 

Gênesis 2.5 af irma que o Senhor "não fizera chover sobre a terra". O jard im era 
aguado por uma "neblina", ou melhor, um "rio" (R. L. HARRIS, The mist, the canopy and 
the rivers of Eden, JETS 11:177-80). Essas afirmações explicam por que não havia 
"nenhuma planta do campo [cultivado]" (talvez espinheiros, resultantes da ação da chuva) 
bem como "nenhuma erva do campo [cultivado]" ( talvez cereais?, cf. Gn 3.18). 

Chuva destrutiva, vinda de Deus, caiu sobre a terra por ocasião do dilúvio, nos dias 
de Noé (Gn 7.4). Deus fez cair chuva de granizo sobre o faraó incrédulo (Êx 9.23) e fogo 
e enxofre sobre Sodoma e Gomorra (Gn 19.24). Ele ainda fará cair chuva de granizo, fogo 
e enxofre sobre Gogue e suas hordas naquela grande e derradeira batalha da história (Ez 
38.22). Isso é o que aguarda todos os ímpios (SI l l .G) . 

A relação entre a situação espiritual das pessoas e a quantidade e época das chuvas 
se vê em passagens como Amós 4.7. Quando o coração do homem é correto diante de Deus, 
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este bondosamente dá ordem às nuvens, e elas refrescam a terra ( Is 5.6), da mesma forma 
como ele bondosamente fez chover maná sobre Israel nn deserto (Êx 16.4; SI 78.24). 

mãtãr. Chuva. A humanidade jamais deve tomar por certo a chuva (cerca de 38 
referências). Ela vem das mãos de Deus (SI 147.8; Jó 5.10; 28.26; 36.27) em quantidades 
proporcionais à situação espiritual dos moradores daquela terra (Dt 11.11, 15 [14]). 
Quando os homens amam ao Senhor seu Deus e servem-no de todo o coração e de toda a 
alma (Dt 11.13), ele envia chuva sobre a terra no seu devido tempo (Dt 11.14; 28.12). Mas, 
quando eles se desviam e vão atrás de outros deuses, a chuva é retida nos céus (Dt 11.17). 
Os homens e os animais desfalecem e a terra se torna em pó e cinza (Dt 28.24). Assim que 
a própria situação da terra prometida era um testemunho acerca da vida espiritual do 
povo. 

Pode-se assinalar que a Bíblia nãu favorece a cosmologia fantasiosa que freqüen-
temente lhe é atribuída. Uma tradução mais exata de "janelas do céu" (IBB, Gn 7.11) é 
"comportas" ( c f . hallôn e a referência ali a 'ãrubbá). Por observação os hebreus sabiam 
que a chuva vem das nuvens (Is 5.6; 1 Rs 18.44). 

Os profetas apontavam para a chuva como um sinal para o povo acerca da ira ou do 
favor de Deus (Is 5.6; 30.23; Am 4.7; Zc 10.1). A chuva que caía durante a colheita de 
trigo era um sinal do juízo divino, pois ela chegava fora de época e no pior momento 
possível (1 Sm 12.17-18). Salomão orou para que Deus abrisse os céus, fechados devido 
ao pecado do povo, depois de este ter suplicado ao Senhor em oração (1 Rs 8.36; ve ja 
também 2 Cr 6.27). Elias teve um ministério de oração exatamente assim (1 Rs 18.1). 
Aliás, no exato momento da história quando Israel escolheu adorar Baal, o deus da 
tempestade (1 Rs 16.31-32), Elias apareceu com a advertência: "Nem orvalho nem chuva 
haverá nestes anos, a não ser segundo a minha palavra" (1 Rs 17.1). 

Esperar a chuva tornou-se proverbial: aguardar por alguém é comparado a esperar 
a chuva com a boca escancarada (Jó 29.23). A palavra também é empregada em símiles: 
o Messias descerá como chuva sobre a erva ceifada (SI 72.6). Ele alvorecerá sobre eles 
como a relva nova depois da chuva (2 Sm 23.4). Naquele dia um tabernáculo será refúgio 
contra a tempestade e a chuva (Is 4.6). 

Durante as pragas, chuva acompanhada de trovões foi enviada contra os egípcios 
como sinal de poder sobrenatural (Êx 9.33-34; cf. Dt 11.10). Há três ocorrências da frase 
"[Deus] faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair 
o vento dos seus reservatórios" (SI 135.7; Jr 10.13; 51.16). 

Bibliografia: — BALY, Denis. The geography of the Bible. Harper, 1957. pp. 41-52. 
W.C.K. 

rnÇG (mattãrâ). Veja o n ! l 356a. 

1188 "O (may) água, D*Q (mayim) águas. 

Encontrada apenas na forma plural, esta palavra é encontrada aproximadamente 580 
vezes. A importância teológica da água pode ser analisada em termos de seus aspectos 
históricos, rituais, metafóricos e escatológicos. A escassez de água na Palestina explica as 
numerosas referências no AT à procura de água pelo homem. 
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Aspectos Históricos 

As águas dos céus e da terra foram criadas por Deus. Numa síntese bem abrangente, 
Salmos 104 conta que Deus criou as águas nas nuvens (v. 3) e na terra (v. 6). Ele controla 
os seus limites ( w . 7-9), determina fontes de onde brotará na terra (v. 10) e, por ordem 
sua, faz com que a chuva caia (v. 13), dessa forma tornando a terra frutífera e alegrando 
o coração do homem ( w . 11-18). 

Muitos críticos liberais fazem um quadro grosseiro da cosmologia bíblica, em que as 
"águas sobre o firmamento" são contidas por um firmamento sólido, permitindo-se-lhes 
que caiam na terra através de "janelas" (veja o desenho de acordo com o modelo de S. H. 
Hooke em ZPEB, v. 1, p. 395). Na realidade essa é uma estranha mistura de tradução 
errônea e mau uso de linguagem figurada poética. O relato bíblico apresenta Deus criando 
as águas de cima (as nuvens aquosas dos céus) e as águas de baixo mediante a palavra 
de sua boca (Gn 1.7, 9). Uma "expansão" (em vez do derivado grego e latino "f irmamento") 
foi criada entre as duas massas (Gn 1.6). Aqui não se tem nenhuma idéia de rigidez, 
efeito-estufa ou solidez. Ao contrário, como se vê também em Ezequiel 1 e 10, essa é 
simplesmente uma expansão que separa as duas massas de água. Também não se deve 
relacionar as águas de baixo, especialmente o "abismo" de Gênesis 1.2 (fhôm), com 
nenhum abismo inicial ou com nenhum monstro mitológico do caos. fhôm é uma palavra 
cananéia que designa o mar; cf. ugarítico (UT 19: n? 2 537), da mesma forma como "águas 
debaixo da terra" (Êx 20.4; Dt 4.18; 5.8) não são necessariamente águas do inferno, mas 
simplesmente a água abaixo da superfície de rios, mares e lagos, na qual os homens 
podem pescar. Semelhantemente, "janelas do céu" (IBB, Gn 7.11; 8.2) são representações 
metafóricas, pois em outras ocasiões essas mesmas "janelas" despejam cereais (2 Rs 7.2), 
bênçãos, talvez siclos (Ml 3.10), e dificuldades (Is 24.18). (Veja 'ãrubbâ no verbete sobre 
hallôn.) 

Deus é também quem regula a quantidade de água e a fornece: ele faz a chuva cair 
"a seu tempo" (Lv 26.4; Dt 28.12). Ele abre as comportas dos céus para julgar (Gn 7.11-12) 
e as fecha (Gn 8.2-3). Mas mesmo o fluxo normal dos rios (Nm 24.6) e a presença de poços 
e fontes (Gn 16.14; Êx 15.23, 27) continua a receber a atenção de Deus. Sua capacidade 
de fornecer água se viu em sua provisão de água no deserto. 

Um dos fatores que afeta a distribuição e disponibilidade de água é a conduta do ser 
humano. A água é retida àqueles que quebram a aliança, aos desobedientes e aos que não 
têm lei (Lv 26.19; Dt 28.23; Am 4.7; 1 Rs 18.18), mas graciosamente dada como sinal da 
bênção de Deus àquela nação ou cidade que obedece à voz de Deus. 

Esse controle e propriedade divinos se vêem demonstrados no dilúvio, nos dias de 
Noé (Gn 7), no livramento no mar Vermelho (Êx 15.1-18), na travessia do rio Jordão pelo 
povo (Js 3.16; 4.18) e por Elias (2 Rs 2.8). É assim que as águas do mar Vermelho fazem 
distinção entre o povo de Deus e os idolatras de coração endurecido, ao passo que as 
águas do Jordão reconhecem a ordem dos que têm autoridade para tanto, a saber, os 
mensageiros daquele que controla todas as coisas. Semelhantemente, pela palavra do 
servo de Deus, Moisés, a água brotou da rocha para saciar uma nação sedenta (Êx 17.1-7; 
N m 20.1-13; SI 78.16, 20; Is 48.21). 
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Aspectos Rituais 

Várias abluções rituais eram realizadas como símbolo de pureza moral interior, de 
preparativos para encontrar-se com Deus ou para adorá-lo e de inocência. Requeria-se 
lavagem ritual no caso de ordenação (Êx 29.4; Lv 8.6), dos preparativos que o sumo 
sacerdote fazia para o Dia da Expiação (Lv 16.4, 24), de lepra (Lv 14.5-7, 50-52), de fluxos 
sexuais ( Lv 15.13) e de contato com cadáveres. Conquanto os ritos fossem por si mesmos 
incapazes de produzir pureza moral interior, eles apontavam para o que era fundamental, 
o estado de pureza interior da pessoa, e para seu reconhecimento da santidade de Deus. 

Existe um uso específico de água numa espécie de teste psicológico (Nm 5.11-31), que 
não tem paralelo algum conhecido no antigo Oriente Médio. E o teste do ciúme. (No 
Oriente Médio uma provação de verdade envolvia perigo físico, do qual supunha-se que 
a pessoa seria livrada, por exemplo, ao ser jogada num rio. Na Idade Média acreditava-se 
que segurar um ferro quente ou andar através do fogo era uma demonstração de 
inocência. A Bíblia não contém nenhum exemplo desse tipo de provação.) 

Caso um marido com ciúmes suspeitasse que a esposa tivesse cometido adultério sem 
que disso houvesse testemunhas, ele poderia trazê-la diante do sacerdote. Este então 
aspergiria pó do chão do santuário sobre um recipiente com água, dessa forma trans-
formando-a em "água amarga". Exigia-se que a mulher repetisse uma fórmula de 
maldições que o sacerdote escreveria num rolo, o qual então seria lavado na água amarga. 
Não há dúvida de que o efeito resultante no corpo da mulher, depois de ela ter bebido a 
água, era psicossomático, sendo que Deus usaria a mente e as emoções para produzir os 
sinais que indicavam culpa ou inocência. Jeremias refere-se a essa provação quando 
anuncia (8.14; 9.15 [14]; 23.15) que todo Israel há de beber água "venenosa" ou "amarga". 

A água também desempenha um papel importante no ritual realizado no caso de um 
assassinato não desvendado. Exigia-se daqueles que v iv iam mais próximos da cena do 
crime que lavassem as mãos sobre uma novilha sacrificada (Dt 21.1-9) a f im de purificar 
a área, o que provavelmente deu origem ao costume de lavar as mãos como sinal de 
inocência (SI 26.6; 73.13; cf Mt 27.24). 

O AT jamais incentivou oferecer água (ou "derramar água") aos mortos, como alguns 
interpretariam a partir de Deuteronômio 26.14; 1 Samuel 7.6; e Jeremias 16.7. N e m 
estabelece relação entre água e magia, pois Deuteronômio 18.9-14 claramente condena 
tais práticas. O copo de adivinhações de José (Gn 44.5) é um pretexto, baseado na prática 
idolatra da hidromancia, com que José logra seus irmãos. 

Aspectos Metafóricos 

A água aparece em muitas metáforas. O anelo por Deus, aquele que é a fonte de 
"águas vivas" (Jr 2.13), é como o desejo que uma corça sedenta tem de água (SI 42.1 [21). 
Conseqüentemente, todos os que bebem dele (Is 55.1-2) são "como um jardim regado, e 
como um manancial cujas águas jamais fa l tam" (Is 58.11) ou como árvores junto ao rio 
(SI 1.3; Jr 17.8). Longe de Deus o homem é como uma terra árida, sem água, condenada 
à destruição (SI 143.6). 

N a esfera do casamento, a satisfação sexual com a própria esposa é comparada ao 
"beber água" da própria cisterna (Pv 5.15; Ct 4.15), enquanto a prostituição implica em 
beber "águas roubadas" (Pv 9.17). 

Outras figuras de l inguagem apresentam o coração temeroso como aquele que se 
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derrete e se torna como água (Js 7.5), o conhecimento de Deus como tão vasto e ime 
como as águas do mar (Hc 2.14; Is 11.9) e a morte como água derramada (2 Sm 14.14; 
22.14 [15]). A aflição é comparada a muitas águas (2 Sm 22.17) ou a águas profundas ' 
69.3, 15). 

Grandes rios simbolizam poderes imperiais capazes de inundar outras naçc 
assim que se faz referência ao Eufrates (Is 8.7) e ao Nilo (Jr 46.7-8). Deus usou e 
"rios" para castigar o seu povo. 

Aspectos Escatológicos 

Quando Israel for restaurado à sua terra num novo êxodo, Deus tornará a dar mi 
culosamente, refrigério a seu povo ao regar o velho deserto (Is 35.6-7; 43.20) e 
transformar a terra num jardim-modelo (Is 41.17-20), embora alguns sustentem que e 
passagem refira-se metaforicamente à restauração espiritual do povo de Deus. O para ' 
será restaurado quando um rio que sairá do templo em Jerusalém fluirá na direção 
mar Morto. As árvores existentes em suas margens serão fonte de vida e cura (Ez 47.1-
Zc 14.8). 

Na era vindoura do Messias, Deus concederá chuva a seu tempo (Ez 34.26) de m 
que esquecerão sede e privações (Is 49.10; Jr 31.9). O Senhor aspergirá "água pura" so; 
as tribos restauradas, e elas serão purificadas de toda sua imundícia (Ez 36.24-25). > 

Bibliografia: — HARRIS , R . L. The Bible and cosmology. JETS 5 : 1 1 - 1 7 . — R E Y M O 

Philippe. L'eau, sa vie, et sa signification dans 1'Ancien Testament. Supp VT. 1958. —4 
RICHARDSON, TWB, pp. 2 7 9 - 8 0 . — TDNT. v. 8 , pp. 3 1 7 - 2 2 . 

W.O. 

1189 "Q (mi) quem? 

Enquanto mâ> "o quê?" indaga a respeito do caráter ou qualidade de coisas e às ve 
de pessoas, mí, "quem?", geralmente refere-se a pessoas e procura saber apenas 
identidade, a origem ancestral ou algum fato externo. 

Usa-se mi com referência a pessoas em 36 passagens, por exemplo, Gênesis 24.65 
onde Rebeca pergunta a Eliezer: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao no 
encontro?" Ele responde: "E o meu senhor." Faraó indaga a Moisés e Arão: "Quem são 
que hão de ir?" (TB, Êx 10.8). A resposta é: "Todos" (Êx 10-9). Davi, atônito diante do 
anúncio da graça de Deus em seu favor, exclamou: "Quem sou eu, SENHOR Deus, e qu 
[mi] é a minha casa [dinastial?" (2 Sm 7.18). Outras passagens que demonstram a mes 
idéia são: Êxodo 15.11; 32.26; Deuteronômio 3.24; 4.7-8; 5.26; 20.5-8; Juizes 9.28, 
10.18; 21.5, 8; 1 Samuel 18.18; 25.10; 2 Samuel 7.23; 22.32; 2 Reis 6.11; 9.5; 1 Crôni 
17.21; Jó 5.1; 34.7; Salmos 24.8, 10; 25.13; 34.12 [13]; 89.48 [49]; Isaías 48.14; 50. 
Ezequiel 27.32. 

Alguns crêem que Êxodo 3.11; 2 Crônicas 2.6 [5] e Gênesis 33.8 são exceções à rei 
acima enunciada. Entretanto, quando Moisés pergunta em Êxodo 3.11 "Quem sou eu p 
ir a Faraó?", aparentemente ele está simplesmente afirmando ser um joão-ninguém. E 
não está se referindo ao seu caráter, mas sim à sua ascendência. Semelhantemen 
Salomão indaga em 2 Crônicas 2.6 [5], "Quem seria capaz de lhe edificar a casa?" e 
quem sou eu?" Em vista da grandiosidade da tarefa, sua ascendência não é nada. Ele 



1191 fD (myn) 

coloca numa posição de humildade, assim como fizera seu pai, Davi (2 Sm 7.18). Quando 
Esaú pergunta a Jacó: "Que [mtl são todos estes teus bandos que encontrei?" (lit.), ele está 
se referindo apenas ao tamanho, e não ao potencial nem ao caráter. Quando em Miquéias 

I.5 se indaga "qual [mi] é a transgressão de Jacó?" e "quais [mfl os altos de Judá?" (1.5), 
o que se quer saber é apenas a identidade ou lista de pecados e altos; o seu caráter e 
significado é cristalinamente maligno. 

Bibliografia.: — MOTYER, J. A. The revelation of the divine name. Londres, Tyndale, 
1959. pp. 19-20. 

W.C.K. 

nZTQ (mêtãb). Veja o n? 863a. 

1190 ^ITÇ (mikã l ) regato (significado incerto). Ocorre somente na frase mikal 

hammãyim (2 Sm 17.20). 

1191 ]"D (myn), ]TD (mwn). Aceita como raiz de: 

1191a f p ü (min) espécie. 

1191b t n m n (fmünâ) semelhança, forma. 

min. Espécie. A palavra min ocorre em 31 passagens (principalmente Gn 1.6, 7; Lv 11; 
Dt 14), sendo 30 no Pentateuco e a outra em Ezequiel 47.10. 

Não é possível determinar com absoluta certeza a etimologia de min. Ludwig Koehler 
interpretava que a palavra derivava do substantivo fmünâ, "forma", com algum sentido 
do tipo " imaginar" ou "inventar". No seu comentário sobre Gênesis, na série International 

Criticai Commentary, Skinner rejeita essa linha de raciocínio e opta, em vez disso, por 
uma raiz árabe que significa "partir (a terra ao arar)", com a idéia resultante de "dividir". 

Barton Payne assinala três detalhes gramaticais significativos: 1) min é sempre 
usado com a preposição /', "para" ou "referente a", "de acordo com" e desse modo dá início 
a uma especificação ou, no dizer de Driver, uma "enumeração técnica". 2) min sempre 
ocorre na forma singular, muito embora as traduções às vezes tragam a palavra no plural 
(Ez 47.10). Mas esse é, na realidade, um substantivo coletivo que em cada caso dá a forma 
genérica. 3) min sempre vem seguido de uma das cinco terminações pronominais em 
forma de sufixo. O acréscimo dessas terminações sugere acentuadamente que cada forma 
possui o seu próprio grupo genérico, ao qual pertence por ordem do criador. 

Alguns sustentam que, quando Deus criou min, ele com isso estabeleceu as 
"espécies". Essa é uma pressuposição gratuita porque não se pode demonstrar a existência 
de um elo entre a palavra min e o termo descritivo empregado pelos biólogos, a saber, 
"espécie", e porque o número de definições de espécie é tão grande quanto o de biólogos. 

À luz das distinções feitas em Gênesis 1, como no caso da distinção entre relva e 
erva, as quais são, no entanto, membros da mesma classe (angiospermas), é possível que 
em alguns casos o termo bíblico min indique um grupo mais amplo, tal como uma ordem. 
Em outro trecho, em Levítico 11.14, 15, 16, 19 (quatro vezes), 22, min aparece 
consistentemente com o sentido não mais amplo do que o de gênero. Contudo, Levítico 
I I .14, "o falcão segundo a sua espécie", e 11.16, "o gavião segundo a sua espécie", referem-
se a divisões dentro da ordem dos falconiformes, mas assim mesmo ambos possuem 
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subdivisões denominadas min. Da mesma forma, conforme destaca-o Payne, a locusta, o 
gafanhoto devorador, o grilo e o gafanhoto pertencem todos eles à ordem dos ortópteros, 
e a locusta, o gafanhoto devorador e o gafanhoto pertencem à família dos acrídeos, mas 
novamente cada um possui suas subdivisões, que são denominadas min (gênero?). 

Deus criou as formas básicas de vida denominadas min, as quais podem ser 
classificadas, de acordo com os biólogos e zoólogos do mundo moderno, às vezes como 
espécies, às vezes como gênero, às vezes como família, às vezes como ordem. Isso não 
representa nenhum apoio ao ponto de vista evolucionista clássico, que requer desenvol-
vimentos no âmbito de reinos, filos e classes. 

f m ü n â . Semelhança, forma. Uma aparição noturna de um espírito de forma 
indiscernível (Jó 4.16). Em Números 12.8, Moisés é testemunha da forma do Senhor, ou 
seja, da sua glória que passa por ele (veja Êx 33.22; também SI 17.15, que fala do desejo 
do salmista de ver a Deus quando acordar). Em outros trechos as pessoas são advertidas 
a não fazer imagens com a semelhança de qualquer coisa criada por Deus (Êx 20.4; Dt 
5.8; 4.16, 23, 25). 

Bibliografia: — P A Y N E , J. Barton. The concept of 'kinds' in Scripture. JASA 10:17-19. 
— TDNT. v. 1, pp. 181-2. 

W.C.K. 

1192 (.myts). Aceita como raiz de: 

1192a f - (mêts) aquele que comprime, i.e., opressor ( Is 16.4). 

1192b (míts) espremer, apertar, pressionar ( P v 30.33). 

p"Q (miq). Veja o n? 1 163. 

""iSTO (mishãr), "TKZTQ (mishôr). Veja os n.°* 930e, f. 

-.JVQ (mitãr). Veja o n? 936h. 

IlífcíCO (mak'ôb). Veja o n? 940b. 

-qrjç (makbêr), " 1 ( m a k b ã r ) . Veja os n.03 948c, d. 

rDQ (makkâ). Veja o n? 1 364d. 

n p p (mikwâ). Veja o n? 961c. 

]"DQ (mãkônl Veja o n? 964c. 

1193 -]DC (mãkak) abaixar-se, ser humilhado (SI 106.43; Ec 10.18; Jó 24.24). 

rfppQ (miklâ). Veja os n f 980c, 982d. 

^fPDQ (miklôl), V^Q (maklul), ^ D Ç (miklãl). Veja os n™ 985c,d,e. 

rbDQ (makkõlet). Veja o n? 85g. 

(mikmãn). Veja o n! 991a. 

rnÇDD (imikmeret), rTTDpD (mikmõret). Veja os n~ 995c, d. 

CIDC (miknás). Veja o n? 1 000a. 
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1194 -OÇ (mákar ) 

DDÜ (mekes). Veja o n? 1 014a. 

n c r c (mikseh), (m'kasseh). Veja os n M 1008c, d. 

r frsPQ (makpélâ). Veja o n? 1 019b. 

1194 ~OG (mãkar ) vender. 

Termos Derivados 

1194a "^"QC (meker ) mercadoria. 

1194b (mimkãr ) venda, produtos. 

1194c rrOQQ imimkeret) venda. Ocorre somente em Levítico 25.42. 

1194d (mekêrâ) espadas. 

Um dos ensinos centrais do AT é o de que Deus, seu povo e a terra que lhe foi dada 
estavam intimamente relacionados. Uma vez que Deus continuava sendo o único 
proprietário da terra, ele estabeleceu certas condições para os israelitas a ocuparem. Uma 
das condições era que a terra não devia ser vendida em definitivo (Lv 25.23). Se alguém 
ficasse tão pobre que tivesse de vender sua propriedade, seu parente mais próximo 
deveria resgatá-la (Lv 25.25). Caso ele não tivesse nenhum parente e jamais juntasse 
meios suficientes para recomprá-la para si, a propriedade permaneceria em mãos do 
adquirente até o ano de jubileu. No jubileu, que ocorria a cada cinqüenta anos, toda 
família deveria retornar às terras de seus ancestrais. A lei do jubileu foi a primeira 
reforma agrária da história. 

Era proibido vender compatriotas israelitas à escravidão (Êx 21.16; Dt 24.7; J1 3.3 
[4.3]; Am 2.6; Ne 5.8; Zc 11.5). Eles, porém, podiam vender-se a si mesmos, ou seja, seus 
serviços e trabalho, mas essa servidão acabava no sétimo ano (Dt 15.12) e no ano de 
jubileu, quando todos os servos ficavam livres (Lv 25.39, 40, 47, 48, 50; Dt 15.12; Jr 
34.14). No ano sabático os débitos também eram cancelados (Dt 15.1-3). 

O Senhor vendia o seu povo para as mãos de seus inimigos quando ficava desgostoso 
com eles (Dt 32.30; 28.68; SI 44.12 [13]; Is 50.1; Ez 30.12). Na realidade os israelitas 
venderam-se a si próprios em troca ... de nada! Mas Deus ainda iria resgatá-los sem 
dinheiro (Is 52.3). 1 Samuel 12.9 fala a respeito, com todas as letras, "Eles se esqueceram 
do Senhor seu Deus, então ele os vendeu..." (lit.), o que aconteceu repetidas vezes na 
época dos juizes (Jz 2.14; 3.8; 4.2; 10.7). 

José foi vendido por seus irmãos aos ismaelitas, que por sua vez o venderam à 
escravidão no Egito (Gn 37.27, 28, 36; 45.4). Mas, ao revelar sua identidade a seus 
atônitos irmãos, José disse "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós 
por me haverdes vendido para aqui; porque para conservação da vida Deus me enviou 
adiante de vós" (Gn 45.5) e de forma mais tocante, em Gênesis 50.20, "Vós ... intentastes 
o mal mas Deus o tornou em bem". 

Esaú vendeu seu direito de primogenitura (Gn 25.31, 33). Foi assim que ele entregou 
o direito de ser o herdeiro principal em troca de um pouco de sopa. As tabuinhas de Nuzi 
(c. 1500 a.C.) testemunham de dois outros casos de homens que, por algum motivo 
temporal imediato, cederam direitos de herança a irmãos mais moços. 
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1195 tibç Cmãlê') 

Há uma passagem que emprega o verbo figuradamente: "Compra a verdade, e não 
a vendas" (Pv 23.23). O rei israelita Acabe ilustra talvez essa passagem, pois ele, 
instigado pela esposa pagã, Jezabel, "se vendeu para fazer o que era mau" (1 Rs 21.20, 
25). Infelizmente o mesmo se podia dizer de todo Israel (2 Rs 17.17): os israelitas 
consagraram-se totalmente e 'Venderam-se para fazer o que era mau"! 

meker . Valor. Vocábulo usado em quatro passagens, sendo que apenas uma vez tem 
maior significação. Provérbios 31.10 menciona a "mulher virtuosa", cujo valor é superior 
ao de rubis. O motivo fica claro a partir da descrição feita nesse capítulo acerca de tal 
mulher. 

mimkãr. Venda, produtos. A maioria das passagens que emprega mimkãr trata de 
venda ou de coisas vendidas e de como se procede para reavê-las no ano de jubileu (Lv 
25.14, 27, 29, 33, 50; veja também Ne 13.20). 

Bibliografia: — VAUX, R. de. AI. pp. 164-6; 175-7. — HARRIS, R. L . Man, God's 
eternal creation. Moody, 1973. pp. 137-8. 

W .C .K 

"13Q (makkãr). Veja o n? 1 368f. 
r n ^ p (mikreh), iTl^Q (mekurâ). Veja os n?8 1 033b, c. 

VitDDÇ (jmikshôl), n^CDD (makshélá). Veja os n?8 1 050c, d. 

nrCD (imiktãb). Veja o n? 1 053c. 

nrcq (mekittâ). Veja o n? 1 062b. 

CFCG (miktãm). Veja o n? 1 056a. 

ÜTpQ (maktésh). Veja o n? 1 061a. 

1195 (mãlt) estar cheio, encher. 

Termos Derivados 

1195a (mã/eO plenitude, aquilo que enche. 

1195b t^^q (melõr) plenitude. 
1195c rrtjÒQ (melê'â) plenitude, produção agrícola toda. 

1195d rrç^q (miUu'à) engaste de jóia. 
1195e fc-^O (,millü0, (millu0 incrustação, ordenação. 
1195f n ^ q (jnillê't) incrustação, margem, borda. Significado incerto. 

Um exame das 249 ocorrências deste verbo (no qal e no nifal) revela que ele pode ter 
um sentido tanto espacial quanto, por extensão, um conceito teologicamente importante 
de significação temporal. 

O significado espacial se vê nos gafanhotos que enchem as casas (Êx 10.6), no lagar 
cheio de mosto (J1 3.13 [4.131) e na viúva que derrama azeite em utensílios vazios até 
ficarem cheios (2 Rs 4.6). 
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1195 fc^Ç (mã/êO 

Encontramos o significado temporal no cumprimento de um tempo determinado, por 
exemplo, os dias da gravidez de Rebeca, que se cumpriram Qit., encheram) quando ela deu 
à luz (Gn 25.25); nos sete dias que se completaram, isto é, que se passaram, depois que 
o Senhor feriu o Ni lo (Êx 7 .25), e nas três semanas que se completaram enquanto Daniel 
je juava (Dn 10.3). 

Ainda mais significativo é o uso desse termo para indicar a onipresença de Deus: "Diz 
o SENHOR: Porventura não encho eu os céus e a terra?" (Jr 23.24). Ele não apenas está 
presente em todo o universo e enche toda a terra com sua glória (Nm 14.21; SI 72.19; Is 
6.3), como também mediante sua glória (kãbôd) é visível, na nuvem que enche o 
tabernáculo (Êx 40.34-35; 1 Rs 8.10-11; Is 6.1; Ez 10.3; 43.5; 44.4). 

Também se emprega esse termo para designar a capacidade divina de completar uma 
tarefa iniciada ou de cumprir uma promessa feita. Parece que a forma piei de ml' enfatiza 
o cumprimento de coisas que foram ditas. 

As pessoas cumprem suas palavras quando praticam idolatria tal como disseram que 
o fariam (Jr 44.25). Quando Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio, cumpriram-se as 
palavras de Eli (1 Rs 2.27), da mesma forma como se cumpriram as palavras de Jeremias 
acerca dos 70 anos de exílio (2 Cr 36.21). Quando Salomão construiu o templo, Deus 
procedeu de tal forma a cumprir a palavra dita a Davi (1 Rs 8.15, 24; 2 Cr 6.4, 15). Deus 
também agirá de modo a cumprir os desígnios e os votos do seu Messias (SI 20.4, 5 [5, 61). 

Von Rad relaciona outros termos teológicos que mostram como a palavra profética 
do Senhor operava na História: "nenhuma promessa falhou" (a lõ ' -nãpal dãbãr", Js 21.45 
[431; 23.14; 1 Rs 8.56; 2 Rs 10.10), "confirme" (<qüm, 1 Sm 1.23; 15.11, 13; 2 Sm 7.25; 1 
Rs 2.4; 6.12), "sobrevieram" (IBB, bô\ Js 23.15); cf também Ezequiel 12.25, 28, "Assim diz 
o SENHOR Deus: Não será retardada nenhuma das minhas palavras; e a palavra que falei 
se cumprirá, diz o SENHOR Deus" (Theology of the Old Testament, v. 2, p. 94). 

Também se emprega o grau piei de mãlê' para denotar um período de tempo, ou 
seja, o número de dias (Gn 29.27-28), anos (2 Cr 36.21) ou duração de gestação (Jó 39.2), 
os quais têm de se completar. Como conseqüência, a ênfase não deve recair unicamente 
na palavra predita, mas também no Deus fiel que realizará, aperfeiçoará e fará o que foi 
dito: O tempo entre a predição e seu cumprimento contém acontecimentos significativos 
que evidenciam esse mesmo Deus poderoso e fiel, o qual continua a preencher o tempo 
cronológico (chronos ) com momentos oportunos (kairoi ) . Isso está, num sentido genérico, 
relacionado àquela concretização final de tudo que foi prometido (cf. NT pleroun, heb. 
kãlâ, gr. teleõy heb. tãmany gr. teleõ). É bastante interessante que Moule, citando J. A. 
Fitzmyer, diz que "falta na literatura de Qumran tanto a fórmula de cumprimento 
encontrada em Mateus quanto também o 'modelo' em uso no Antigo Testamento ... [e que 
é encontrado! no Novo Testamento ... [e hál bem poucos exemplos do uso de ml' numa 
frase que se refira à confirmação ou consumação das promessas ou plano de Deus" 
(Fulfillment- Words in the New Testament, p. 309). 

Em expressões figuradas, com freqüência apresenta-se a terra como cheia de 
violência (Gn 6.13; Mq 6.12; Jr 23.10; 51.5; Ez 7.22) e às vezes como cheia da glória, 
misericórdia, bondade e conhecimento do Senhor (SI 33.5; 119.64; Is 11.9; Hc 3.3). A terra 
pode ficar cheia de pecado (Jr 16.18; Ez 8.17). "Consagrar-se" (TB, 1 Cr 29.5; Êx 32.29) e 
"consagrar" (Jz 17.5) são, literalmente, "encher as mãos [de sacrifícios]". Seme-
lhantemente, cumprir (lit., "encher") o desejo de alguém é "satisfazer" ou "fartar" tal 
pessoa (Êx 15.9). 
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1196 (mãlah ) 

m e l õ\ Plenitude. A palavra significa "aquilo que completa" um grande número. Em 
Gênesis 48.19 Jacó prediz que Efraim, filho de José, tornar-se-ia uma multidão de nações 
ou, no dizer da NEB, "uma nação completa em si", da mesma maneira como Isaías 31.4 
fala de uma grande massa ou multidão de pastores. 

Num bom número de vezes emprega-se esta palavra junto com a palavra "terra" para 
referir-se à plenitude ou à totalidade daquilo que está na terra e pertence ao Senhor (Dt 
33.16; SI 24.1) ou ao invasor ameaçador (Mq 1.2; Am 6.8 [Le., a cidade]; Jr 8.16; 47.2; Ez 
12.19; 19.7). Mas, quando Isaías testemunhou a visão de sua chamada, a terra toda 
estava cheia da glória divina (Is 6.3). 

O Senhor reivindica como seu todo o mundo habitado (têbêl) juntamente com tudo 
o que esse mundo contém (SI 50.12; 89.11 [12]; 98.7; Is 42.10; 1 Cr 16.32). Aliás, até 
mesmo o mar, junto com tudo o que ele contém, é convidado a cantar e a rugir em louvor 
ao Senhor (SI 96.11). 

O outro uso teologicamente significativo ocorre na referência ao ômer cheio de maná 
guardado na presença do Senhor, na arca (Ex 16.33). 

Bibliografia: — CHTT.DS, Brevard S. Prophecy and fulfi l lment. Interpretation 12:259-
71. — MOULE, C. F. D. Fulfillment-Words in the New Testament — Use and abuse. NTS 
14:308 e ss. — FlTZMYER, J. A. The use of explicit O.T. quotations in Qumran literature 
and in the NT. NTS 7:297 e ss. — RLCHARDSON, TWB, pp. 87-8. — THAT. v. 1, pp. 897-9. 

W.C.K. 

- ^ 7 0 (maVãk), r.-DKbç (maVãkut). Veja os n « 1 068a, c. 

ntVpa (milirt). Veja o n? 1 195f. 

omalbên). Veja o n? 1 074i. 

Enn^q (malbâsh). Veja o n? 1 075b. 

rfpç (millâ). Veja o n°. 1 201a. 

fc^Q (millü'). Veja o n? 1 195e. 

m^Q (mallüah). Veja o n? 1 197c. 

rOtXl 0mHükâ). Veja o n? 1 199d. 

Cmãlôn). Veja o n? 1 096a. 

1196 TT^O (mãlah) /, despedaçar, desfazer. Ocorre somente no nifal, em Isaías 51.6, 
shãmayim ke'ãshãn nimlãhú, "os céus desaparecerão como o fumo". 

Termo Derivado 

1196a rtiç (melah) trapo (Jr 38.11-12). 

1197 H^Q (mãlah) II, salgar, temperar. Verbo denominativo. 

838 



1197 (rnàlah) 

Substantivo de Origem 

1197a tn^Q (jmelah) saí. 

1197b nn^Q (m'lêhâ) salgadura, esterilidade. 

1197c H ^ Q (mallüah) malva, uma planta que cresce em pântanos salinos 

(Jó 30.4). 

1197d nbQ (mal lãh ) marinheiro. 

Apenas três passagens empregam este verbo denominativo. De acordo com Levítico 
2.13, a oferta de manjares devia ser temperada com sal. Em Êxodo 30.35 a combinação 
de ingredientes que constituía o incenso devia ser temperada com sal. 

Em nenhum trecho encontramos o aspecto de entrar num relacionamento amistoso 
comendo pão com sal. A sociedade árabe até hoje mantém expressões como "existe sal 
entre nós" ou "eu te amo como ao sal". 

A terceira passagem é Ezequiel 16.4, que utiliza um perfeito do hofal e um infinitivo 
absoluto para descrever um nenê recém-nascido sendo esfregado ou lavado com sal. 
Provavelmente isso tinha o propósito de simplesmente purificar e curar a criança e não 
de estabelecer alguma aliança [de sal] entre o recém-nascido e Deus. Esperamos que a 
solução salina tenha sido bem fraca! 

melah. SaL Temos vários usos de sal em 28 passagens do AT. O sal era extraído de 
várias salinas localizadas na margem sudoeste do mar Morto (Gn 19.26; Ez 47.11; S f 2.9). 
Em Jó 6.6 o sal é mencionado como um condimento. Sal e azeite eram sempre misturados 
com a oferta de manjares (Lv 2.13). Ezequiel 43.24 assinala que, no milênio, o sacerdote 
jogará sal nos holocaustos. A oferta de incenso, o símbolo da adoração pública a Deus, 
também devia ser "temperada com sal" (Êx 30.35). Alguns sustentam que nessas ofertas 
o sal representa aquilo que impede a putrefação, ao passo que mel e fermento não 
impedem e, por esse motivo, foram proibidos. Outros destacam que o uso de sal como 
conservante não é algo claro na Bíblia. A oferta de holocausto, pelo menos, não era 
guardada, e o incenso não apodrece. Desse modo, o uso de sal nessas ofertas talvez seja 
uma questão de tempero ou de consagração, pois o sal era um produto caro. De outro lado, 
o mel não azeda facilmente. 

O termo "aliança de sal" é aplicado tanto ao estatuto perpétuo segundo o qual devia 
ser dada uma renda aos sacerdotes (Nm 18.19) quanto à aliança estabelecida com Davi, 
mediante a qual foi-lhe outorgado um reinado perpétuo sobre Israel (2 Cr 13.5). Esses 

acionamentos são, dessa forma, designados como irrevogáveis e obrigatórios (veja 
bém Lv 2.13). 
As qualidades conservantes do sal podem talvez ser vistas no uso que o profeta Elias 

do produto a f im de purificar o manancial de água em Jerico (2 Rs 2.20-21), embora 
poder tenha sido miraculoso. De outro lado, espalhou-se sal na área de uma cidade 

grada a Deus para ser destruída (Jz 9.45), o que se tornou então o símbolo de 
rilidade e abandono (veja também Dt 29.23 [22]; Jó 39.6; Sf 2.9). 
Bibliografia: — CORSWANT, W . A D i c l i o n a r y oflife in Bible times. Oxford University 
, 1960. pp. 233-4. — ROSS, J. F. Salt. In: IDB. v. 4, p. 167. 

W.C.K. 
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1198 "B^D Cmãlat) 

ncn^q (milhãmâ). Veja o n! 1 104c. 

1198 (mãlat) nifal: ser libertado, fugir; piei: livrar, salvar. (BDB sugere o 
sentido de "escapulir".) 

Termo Derivado 

1198a (melet) (chão de) barro. Ocorre somente em Jeremias 43.9, uma lição 
ilustrada da destruição que se avizinhava do Egito. 

mlt faz parte de um elenco de palavras semanticamente próximas que inclui gã'al, 
yãsha', nãtsal, pãlat e shãlôm. Na LXX tais palavras são traduzidas por vários vocábulos 
gregos: sõzõ (inclusive diasõzõ e anasõzõ; aproximadamente 70 vezes), ryomai (oito 
vezes) e exaireõ (cinco vezes). Essa distribuição sugere que elas possuem significados 
semelhantes com ênfases um tanto quanto diferentes. 

Embora mãlat possa denotar a fuga dos deveres na corte a fim de ver os parentes 
(1 Sm 20.29) ou o livramento que os necessitados experimentam da aflição (Jó 29.12), a 
nuança mais destacada é a de livramento ou fuga da ameaça de morte, às mãos de um 
inimigo pessoal (1 Sm 19.11; 23.13) nacional (2 Sm 19.10), ou por motivo de enfermidade 
(SI 107.20). 

A ênfase costumeira recai sobre o papel de Yahweh no livramento (em particular 
sendo traduzida na LXX pelo verbo ryomai; SI 116.4; 107.20; 22.5 [6]). Sua salvação é para 
os justos (Pv 28.26; Jó 22.30), mas não se pode fugir de seu juízo sobre o pecado (1 Rs 
19.17; Am 2.14-15). O livramento só é possível para aqueles que clamam por ele (J1 2.32 
[3.5]). Ele é o Deus protetor e libertador. Em contraste, a possibilidade de escape não se 
encontra na força de um cavalo (SI 33.17), nem no poder de alguma outra nação (Is 21.6), 
nem nas riquezas (Jó 20.20) nem no próprio entendimento. 

Bibliografia: — TDNT. v. 7, pp. 971-3, 978-80; v. 6, pp. 998-1003. 
G.L.C. 

n V b q (m'lílâ). Veja o n? 1 202. 

nir^O Wlitsà). Veja o n? 1 113b. 

1199 "j^Ç (mãlak) I, ser, tornar-se rei ou rainha, reinar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1199a f^TQ (melek) rei. 
1199b trD^Ç (malkâ) rainha. 
1199c i T q ^ q (meleket) rainha. 
1199d J"OV?q (melükâ) reinado, realeza. 
1199e m ^ q (malkãt) poder soberano. 
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1199 •fpç (mãlak) 

1199f n^pOü (mamlãkã) soberania. 
1199g rrd~>CG (mamlãküt) soberania. 
1199h t~]7E (mõlek) Moloque, um deus pagão. 
1199i tp-T^-r^Ç (malki-tsedeq) Melquisedeque. 

Uma vez que substantivos semíticos geralmente derivam de verbos, o inverso é 
sempre um sinal para olhar para o substantivo em busca do significado básico. Embora 
empregado mais de 300 vezes, mãlak aparece apenas nos graus qal e hifil (a não ser por 
uma exceção no hofal, Dn 9.1). O significado do qal (mais de 200 vezes) é sempre o de 
"reinar", isto é, ser e exercer as funções de monarca, quer como homem (rei) quer como 
mulher (rainha). 

O sentido normal do hifil de mãlak seria o de fazer alguém ser rei (ou rainha) e é 
exatamente o que acontece: "tornar (alguém) rei", "fazer (alguém) reinar". Essa pode ser 
a ação de tomar posse mediante unção (2 Sm 2.9; 5.17) ou de ungir e coroar (2 Cr 23.11). 
Também pode ser a ação em que Deus ou os homens exaltam alguém a tal posição, não 
se levando em consideração a cerimônia (1 Sm 15.35; 1 Rs 12.20), Parece que o hofal, 
empregado apenas uma vez, em Daniel 9.1, indica especificamente que Dario não era 
considerado pelo autor, Daniel, como o monarca supremo do império medo-persa, mas que 
tinha sido feito (voz passiva) vice-melek da Babilônia, uma cidade e região importantes, 
mas secundárias, do reino. 

me lek . Rei. Posto que a Bíblia foi escrita numa época quando a soberania (ou seja, o 
centro do poder) do governo civil era um tanto quanto diferente daquilo que é hoje, 
autoridades e funcionários governamentais (que hoje em dia seriam designados por outros 
títulos, por exemplo, comandante, governador, chefe, etc.) eram regularmente chamados 
de melek. O fato de, para esta palavra específica, haver 31 colunas (com uma média de 
85 chamadas por coluna) na concordância bíblica em hebraico conhecida como 
Englishman's Hebrew and Chaldee Concordance, é uma indicação de sua grande freqüên-
cia no AT. 

melek é simplesmente a palavra mais comum para designar o governante principal 
e tem sentido semelhante ao de várias outras palavras que são traduzidas por "senhor", 
"capitão", "governante", "príncipe", "chefer' e outras como: nãgid, nãdib, nãsik, nãsi', 
qãtsin, rõzén (sempre no plural), sar (bastante freqüente). Até onde se pode verificar, 
nenhum desses termos é consistentemente empregado nas Escrituras hebraicas para 
designar um cargo bem definido. Conclusões baseadas no uso de uma ou outra delas são 
precárias, como, por exemplo, a de que nãgid sempre se refira a governantes gentílicos 
e não a israelitas ou vice-versa. 

Não se chega à teologia básica do AT a respeito de melek (rei) apenas mediante o 
exame das mais de 2 500 ocorrências da palavra. Em vez disso, devemos examinar a idéia 
do AT acerca da magistratura no seu sentido amplo, ou seja, da autoridade civil. 
Permeando toda a sociedade civil havia o direito consuetudinário, isto é, as leis fundadas 
nos costumes. Naquela época e também hoje nenhum país (mesmo Israel) tinha ou tem 
condições de funcionar exclusivamente com base em leis formais. Ademais, o governo civil 
era o governo de magistrados. Estes eram governantes (sarim) num sentido mais amplo 
do que seriam hoje em dia no ocidente. Pois, embora tivessem de se submeter à lei formal 
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1199 "f?ü Cmàlak) 

e aos costumes, parte do costume era simplesmente confiar que as decisões do magistrado 
— para quem havia inúmeras designações (veja acima) — proporcionariam toda e 
qualquer liderança, controle e apoio que o povo esperava do governo. De maneira que o 
governo, num grau muito maior do que em qualquer país ocidental, era a administração 
por homens justos (assim se esperava) em vez de leis que eram justas. 

Provérbios 8.15-16 é uma passagem rica em materiais para nossa busca de uma 
teologia do rei ou do magistrado supremo: "Por meio de mim [isto é, da sabedoria) reinam 
os reis, e os governadores decretam o que é justo. Por meio de mim governam os príncipes, 
e os nobres, todos os juizes da terra." De todos os vocábulos, o menos preciso é "rei" (TB). 
Deixemos que os outros quatro ampliem a idéia de reinado. "Governadores" (sing. rõzên; 
ARA, "príncipes"; mas cf. o versículo seguinte, onde a palavra "príncipes" também é 
tradução de uma palavra hebraica diferente) ocorre apenas seis vezes, sempre em textos 
poéticos. Devido à relação com um cognato árabe, entende-se que a palavra tenha o 
sentido de aquele que é "sólido, sério, firme em seu julgamento" — alguém que é incapaz 
de se abalar, de uma serenidade solene, de fala e ações dignas, conforme é próprio de 
alguém investido de grande poder. 

"Príncipes" (sár im) é uma palavra comum que significa "líder", alguém de autoridade 
reconhecida em qualquer área em que atue ("autoridades superiores", Rm 13.1). Não há 
metáfora alguma quando mercadores importantes são chamados de "príncipes" (sãrím, 
Is 23.8). Certos anjos são denominados sãrim (Dn 10.13, 21). "Nobres" (sing. nãdib) é 
aquele que se inclina para a liberalidade, pessoa de caráter nobre e, decorrentemente, 
também de posição nobre. "Juizes" (sing. shõpét, derivado de shãpat, q.v.) é talvez o 
termo mais abrangente para designar aquele que exerce autoridade civil, seja executiva, 
judicial ou legislativa. Uma sexta palavra, nãgtd, é um título favorito para os reis 
hebreus, aparecendo duas vezes em Provérbios (8.6; 28.16) e com o sentido de aquele que 
vai à frente. 

Estas são as principais idéias do AT acerca de reis e outros governantes. Embora os 
governantes devessem ser bondosos, é difícil de encontrar na Bíblia a idéia de democracia, 
ou seja, a de que a autoridade emana do povo para os governantes. Acreditava-se que a 
autoridade dos governantes provinha de Deus e não dos homens. Apresentar-se diante do 
juiz era apresentar-se diante de Deus (Êx 22.8, 9 [7-8]). Deve-se observar que em Êxodo 
22.9 [8], há de se traduzir 'èlõhim por "juizes" (pl.) em vez de "Deus" (sing.), pois 
yarshVun é terceira pessoa masculina plural do hifil do verbo rãsha\ "condenar". 

O termo melek aparece de forma modificada em quase todos os idiomas semíticos. 
tendo aproximadamente o mesmo sentido (BDB, in loc.). A idéia hebraica era 
compartilhada em todos os lugares do antigo oriente médio. 

Devemos nos precaver para não atribuir à palavra melek um significado técnico 
consistente, mesmo quando esse seja claramente o propósito. A palavra pode significar 
imperador (de um império), como no caso de Nabucodonosor, rei da Babilônia (Jr 46.2), 
ou aquele que é vassalo de um imperador, como no caso de Jeoaquim, rei de Judá (Jr 
46.2), ou o líder de uma minúscula cidade-estado, como era o caso das cidades cananéias 
e filistéias (e.g.y Gn 14.2-8; 20.2; 26.1, 8; muitas vezes em Js). Da mesma forma também 
podiam ser chamados de melek o membro de uma junta governante ou, possivelmente, de 
um triunvirato, conforme sabemos agora que foi o caso de Belsazar (Dn 5.11, palavra 
aram. equivalente aqui ao heb.), como também um governador provincial subalterno, como 
o foi Dario, que governou a Babilônia enquanto Ciro era imperador da Pérsia (Dn 5.30). 
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Devem-se observar duas importantes questões correlatas: 
1. O papel da monarquia em Israel. Nos primeiros tempos não havia em Israel 

nenhum magistrado que fosse chamado de rei. N o período patriarcal a autoridade civil era 
desempenhada por anciãos das tribos; nos primeiros anos após o povo se estabelecer na 
terra prometida, por anciãos das tribos e das aldeias. Durante a época dos shõphrtim 

(palavra traduzida usual, mas impropriamente, por "juizes") houve líderes carismáticos 
(no sentido correto da palavra, ou seja, líderes por um dom divino) temporários das 
alianças tribais. Mas idéias antigas de monarquia, geralmente (mas não invar iave lmente ) 
associavam dinastia com reinado. Os livros de Samuel contam a história do primeiro 
esforço, contrário à vontade expressa de Deus, de estabelecer uma monarquia nacional 
permanente. Conquanto formar uma dinastia fosse almejado pela casa de Saul, a 
Providência impediu que isso se concretizasse. Mas a monarquia já tinha sido prevista na 
lei mosaica (Dt 17.14-20; 28.36), e Deus estabeleceu Davi e sua dinastia para sempre 
sobre Israel. N o dizer de John Bright (A History of Israel, Westminster, 1959, p. 204), 

A teologia da monarquia davídica é mais bem apreciada nos salmos reais (os 
salmos reais incluem SI 2; 18 12 Sm cap. 22]; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 132; 
144.1-11), que, embora não se possa datá-los com precisão, são todos pré-exílicos 
e, na sua maioria, bem antigos. Sua expressão clássica, no entanto, encontra-se 
no oráculo de Natã (2 Sm 7.4-17), uma passagem que indubitavelmente 
desenvolve uma idéia básica antiga (cf. também 2 Sm 6; 1 Rs 8). Essa teologia 
também se encontra no velho poema de 2 Samuel 23.1-7, que é atribuído ao 
próprio Davi. (A tradição não é de forma alguma inacreditável: cf. O. Procksch, 
"Die letzten Worte Davids" [BWANT, 13 {1913}, pp. 112-125]; A . R. Johnson, 
Sacral kingship in ancient Israel [Cardiff, University of Wales Press, 1955, p. 
151 — onde há uma bibliografia mais completa.) A essência dessa teologia é que 
a escolha de Sião e da casa davídica por Yahweh é eterna (SI 89.3 [41; 132.11-
14): embora os reis possam ser punidos por causa de seus pecados, a dinastia 
jamais seria el iminada (2 Sm 7.14-16; SI 89.19-37 120-38]). O rei governava na 
condição de " f i lho" de Yahweh (SI 2.7; 2 Sm 7.14), de seu "primogênito*' (SI 89.27 
[28]), de seu "ungido" (SI 2.2; 18.50 [511 [7]; 20.6). Pelo fato de Yahweh tê-lo 
f i rmado em Sião, inimigo nenhum prevaleceria contra ele (SI 2.1-6; 18.31-45 [32-
46] [8-13]; 21.7-12; 132.17 e s.; 144.10 e s.); pelo contrário, nações estrangeiras 
submeter-se-iam ao seu governo (SI 2.7-12; 18.44 [45] e s.; 72.8-11). A aliança 
davídica desenvolveu o esquema da aliança patriarcal no sentido de que 
baseava-se nas promessas incondicionais de Yahweh quanto ao futuro. (Ve ja G. 
E. MEXDENHALL, Law and covenant in Israel and the Ancient Near East [The 
Biblical Colloquium, 19551.) 

2. A relação entre o rei e a religião e a adoração pública nacionais. Conforme visto 
acima, o rei era uma pessoa sagrada — ele governava por nomeação e autoridade divinas 
tweja também R. D. CULVER, Toward a biblical view of civil government, Moody, 1975, pp. 
41-55, 74-76, 87, 88, 123, 129, 169, 170, 251). Mas ele não tinha oportunidade alguma no 
«acerdócio. Intrometer-se naquela função sagrada era considerado pecado seriíssimo (cf 

Klfeaso da usurpação da função sacerdotal por Saul, 1 Sm 13.1-14). 
Existe uma escola de crítica histórico-bíblica radical que af irma que a prática 

kWHiãrquica de Israel, por ter sido copiada dos vizinhos pagãos (2 Sm 8, esp. v. 20), 
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também envolvia uma teoria pagã e um padrão de ritual para expressá-la, o qual alguns 
supõem ter sido uma prática generalizada no antigo Oriente Médio. De acordo com esse 
ponto de vista, o rei, sendo na teoria um rei divino, tornava-se a f igura central de um 
festival anual de comemoração do ano novo, encenando a morte e renascimento (como nas 
estações do ano) do deus da fertil idade. Dessa maneira o rei, ritualmente (como uma 
espécie de sumo pontífice ou sumo sacerdote) reencenava a luta da criação, a subseqüente 
vitória sobre o poder do caos, um casamento sagrado e então reassumia o seu trono, que 
já ocupava. A f i rmam tais críticos que tudo isso era para garantir a revital ização da 
natureza na primavera e a ferti l idade dos campos e dos rebanhos num outro ciclo anual 
de estações, bem como um governo estável durante o ano. Essa teoria, com variações, é 
vigorosamente defendida por um grande número de estudiosos (A. BENTZEN, King and 

Messiah, tr. em inglês, Londres, Lutterworth Press, 1955; I. ENGNELL, Studies in divine 

Kingship in the ancient Near East, Uppsala, A lmqvist and Wiksells, 1943; S. H. HOOKE, 
ed., Myth and ritual, Londres, Oxford University Press, 1933; , The labyrinth, 

Londres, S.P.C.K., 1935; G. WlDENGREN, Sacrales Koenigtum im Alten Testament und im 

Judentum, Stuttgart: W . Kohlhammer, 1955). Mas, embora esses escritores aleguem que 
muitos dos salmos ref l i tam o ritual anual descrito acima, na realidade a teoria não possui 
um só vestígio na Bíblia e existem estudiosos que lançam muitas dúvidas sobre toda essa 
idéia. (Veja a bibliografia, especialmente Frankfort, que assinala que, embora o rei fosse 
divinizado no Egito, na Mesopotâmia não o era, com raras exceções.) 

malkâ. Rainha. À exceção de Cantares 6.8-9, onde aparece duas vezes no plural, malkâ 

é sempre empregado no singular e sempre se refere a rainhas de terras estrangeiras. O 
sentido é aparentemente, às vezes, o de chefe de estado (1 Rs 10.1) e, com maior 
freqüência, o de consorte do rei (Et 1.9; 2.22). Foram rainhas Atal ia (2 Rs 11.3; 2 Cr 
22.12), Ester (Et 2.4), Vasti (Et 1.9) e a consorte de Nabucodonosor (Dn 5.10); as 
circunstâncias determinam o exato sentido do termo. A primeira foi uma avó assassina, 
que usurpou o trono, valendo-se do poder i legit imamente. A última não exerce nenhum 
poder civil, sendo apenas a consorte favorita do melek. N a condição de malkâ, Ester não 
possuía qualquer poder monárquico, mas apenas o que sua posição social de consorte do 
rei lhe concedia. Das 33 ocorrências (35 se contarmos a passagem em aramaico de Dn 
5.10) de malkâ, com apenas duas exceções (Ct 6.8-9), todas as demais referem-se a 
rainhas de terras estrangeiras. Na antigüidade oriental a "rainha" geralmente não era 
a esposa do rei e geralmente também não reinava, de modo que o nome de sua posição 
normalmente não era a forma feminina de melek, mas sim gebirâ, palavra que significa 
grande dama (1 Rs 11.19; 15.13; 2 Cr 15.16.; Jr 13.18; 29.2). A "rainha [meleket) dos céus" 
(Jr 7.18; 44.17, 18, 19, 25) era uma deusa pagã adorada em Jerusalém. É possível que a 
palavra seja um nome próprio. (Também se usam raramente sârá e shêgãl para designar 
as consortes dos reis.) 

m e leket. Forma infreqüente e difícil, que indica uma certa rainha pagã dos céus (Jr 7.18). 

mõlek. Moloque. Nome encontrado na Bíblia Hebraica para referir-se à divindade pagã 
de sexo masculino, presumivelmente tomada de empréstimo dos vizinhos de Israel, a 
quem israelitas apóstatas sacrificavam criancinhas no vale de Hinom, logo ao sul de 
Jerusalém. As consoantes, mlk, são a palavra melek, "rei (divino)", ao passo que as vogais 
são as que os massoretas, seguindo um costume que v em desde tempos imemoriais, 
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copiavam da palavra hebraica bosheth, "vergonha". É difícil dizer exatamente como se lia 
esses textos na sinagoga — boshet, melek ou rnolek. E até mesmo transliterado moloch 
(p.o\ox) na LXX. que também traduz a palavra como "seu rei" (1 Rs 11.7 15]) e "o rei 
Moloch" (Jr 32.35 [39.25]). 

"Moloque" (= "Milcom") era uma das divindades favoritas dos amonitas, adorada com 
sacrifícios humanos (1 Rs 11.5; 2 Rs 23.10; Jr 32.35), mas o deus e a prática terrível de 
sacrifício de criancinhas em honra desse deus eram característicos de povos cananeus do 
norte (fenícios, púnicos) em toda a região do mar Mediterrâneo. Waltke (ZPEB, v. 5, pp. 
269-70) apresenta uma excelente análise e bibliografia a respeito, como também o faz 
Helmbold (WBE, v. 2, p. 705-6). A revista National Geographic fornece uma reportagem 
não-técnica sobre os fenícios e sua adoração de Baal-Maloque (ago. 1974, pp. 166-7). 

No pensamento bíblico, Moloque está definitivamente associado com a apostasia 
suprema de adorar um falso melek, adoração feita pelo povo que deveria ter adorado 
apenas Yahweh, "seu rei" (malkãm ) . Os dois piores apóstatas dentre os reis de Israel e 
Judá, Acabe e Manassés, promoveram essa adoração na ravina mais tarde denominada 
geenna no NT, palavra que passou a designar o fogo inextinguível do inferno. (Veja 2 Rs 
16.3; 2 Cr 28.3; 2 Rs 26.6; 2 Cr 33.68; veja também Jr 7.31; 32.15.) Há em fontes judaicas 
uma forte aversão a essa prática, acompanhada de uma descrição sinistra — e talvez 
exata. David Kimchi, em seu comentário sobre 2 Reis 23.10, diz que a imagem de Moloque 
era de bronze e oca. Acendia-se fogo dentro do ídolo. Quando as mãos estendidas do ídolo 
ficavam bem quentes, o sacerdote de Moloque apanhava o neném das mãos do pai e 
punha-o nas mãos de Moloque, ao som de tambores, para evitar que o pai ouvisse os 
gritos de seu filhinho moribundo. 

Para um estudo mais aprofundado, cf. YGC, pp. 234-44. A idéia de Albright é que o 
sacrifício de mõlek não era um sacrifício a um deus mõlek, mas sim o sacrifício real, ou 
seja, o supremo sacrifício de criancinhas. Era prática comum em Cartago. Albright atribui 
aos padrões mais elevados de Israel a diminuição da prática na vizinha Fenícia. 

malk í - tsedeq. Melquisedeque. Este nome ocorre apenas em Gênesis 14.18 e Salmos 
110.4. E formado pelas palavras melek, "rei", e tsedeq, "justo", tendo um hireq yod de 
transição. E objeto de debates se esse hireq yod indica uma relação construta (ou seja, de 
posse) ou se é o sufixo da primeira pessoa do singular. No primeiro caso, o nome teria o 
sentido de "rei daquele que é justo"; no segundo, "meu rei é justo*. Com toda 
probabilidade "Salém" refere-se a Jerusalém. A geografia da campanha militar de Gênesis 
14 permite essa interpretação. A semelhança com o nome de "Adoni-Zedeque", rei de 
Jerusalém (Js 10.1), favorece-a. A comparação com Davi, rei de Jerusalém, (SI 110.4) 
estabelece definitivamente a relação com Jerusalém. A aparição de Melquisedeque na 
Bíblia é teologicamente importante. Ela sugere fortemente que o conhecimento do Deus 
verdadeiro que Noé e seus filhos possuíam não desapareceu. O monoteísta Abraão (Gn 
18.25) reconheceu de imediato que Melquisedeque era sacerdote do mesmo el 'elyôn, 
"Deus Altíssimo", a quem Abraão adorava (Gn 14.18-20). Simplesmente não sabemos 
quantas pessoas, à semelhança de Melquisedeque, sob o peso de uma pressão maior do 
que a que Ló experimentou (2 Pe 2.6-8), sobreviveram à idolatria dominante do mundo 
antigo. Inevitavelmente lembramo-nos de Jó. Houve as idéias um tanto quanto 
monoteístas dos filósofos atenienses do quarto século a.C. e de Akenaton, o jovem faraó 
egípcio que viveu mil anos antes. Sentimentos semelhantes ficaram expressos na 
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l i teratura védica. Muito antes de o jebuseu Ornã passar a propriedade do rochoso "Monte 
Mor iá " para a coroa (2 Sm 24.18-25; 1 Cr 21.18-30), encontramos na pessoa de 
Melquisedeque indícios de uma tradição existente no antigo Oriente Médio, tradição esta 
de adoração verdadeira em Jerusalém. Ta lvez Moisés já soubesse algo acerca do " lugar 
que o SENHOR vosso Deus escolher" para ser o santuário central (Dt 12.5). Com base no 
texto de Salmos 110, onde se anuncia o sacerdócio não-arônico do Messias, o l ivro de 
Hebreus desenvolve a doutrina da plenitude e perfeição do sacerdócio de nosso Senhor (Hb 
6.20; 7.1—8.13). 

Bibliografia: — BRIGHT, J. A History of Israel. Westminster , pp. 204-7. — 
FRANKFORT, H. Kingship and the Gods. University o f Chicago, 1948. pp. 317 e ss. — . 
The problem of similarity in ancient Near Eastern religions. Oxford, Clarendon, 1951. — 
TDNT. v. 1, pp. 565-74; v. 4, pp. 568-9. — THAT. v. 1, pp. 908-19. 

R.D.C. 

1200 (mãlak) II, aconselhar. Ocorre somente no nifal, em Neemias 5.7, "depois 
de ter considerado comigo mesmo". 

rrb^Q (maTkõdet). Ve ja o n? 1 115b. 

(malki-tsedeq). Veja o n? 1 199i. 

rp^S (m'leket), XVQ^Ç (malküt). Ve ja os n~ 1 199c, e. 

1201 * ( m ã l a l ) I, dizer, pronunciar, falar. 

Termo Derivado 

1201a trfpü (millâ) palavra, fala. 

mãlal ocorre apenas nos lábios de Sara, Bildade, Eliú e um salmista (Gn 21.7; Jó 
33.3; 8.2; SI 106.2) e sempre no piei. Seu principal sinônimo é dãbar (q.v.). 

mi l l â . Palavra, fala, exposição (de assunto), razões, provérbio, coisa a dizer, 
resposta, assunto. N o aramaico de Daniel: coisa, palavras, assunto, mandamento. 

millâ ocorre 34 vezes em Jó, uma em 2 Samuel, duas em Salmos, uma em Provérbios 
e 24 em Daniel. Parece que não existe diferença de uso entre millâ e dãbãr, embora 
talvez millâ denote mais a forma de expressão e dãbãr mais o sentido. 

Nos primeiros três versículos de 2 Samuel 23 aparecem quatro palavras para fala, 
inclusive millâ (v. 2), "a sua palavra está na minha língua". Em Provérbios 23.9, na frase 
"a sabedoria das tuas palavras" millâ é paralelo de dãbãr (v. 8). Acerca da revelação 
divina (SI 19), dentre os termos usados encontra-se millâ, "as suas palavras até aos 
confins do mundo" (v. 4). Salmos 139.4 diz que o conhecimento de Deus alcança até as 
palavras que ainda não chegaram à língua do salmista. 

Em Jó millâ aparece 34 vezes, tendo o sentido de "palavra", "palavras", "exposição", 
"razões", "provérbio", "coisa que dizer". 

Em Daniel millâ refere-se ao conteúdo de sonhos, à sua interpretação, e às vár ias 
declarações, decretos e veredictos oficiais. As 24 ocorrências permitem as seguintes 
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traduções, dependendo, é claro, do contexto: "palavra" ou "palavras", "coisa" ou "coisas", 
"assunto" e "mandamento". 

E.S.K. 

1202 (mãlal ) II, esfregar, arranhar (Pv 6.13). 

Termo Derivado 

1202a (mrlllâ) espiga de trigo. Ocorre somente em Deuteronômio 23.25 
[261. 

1203 (mãlal) I I I , desfalecer, secar, murchar (e.g., Jó 18.16; 24.24). 

1204 (mãlal) IV, circuncidar. Uma variante de mül (Js 5.2; Gn 17.11, SI 58.8). 

"içbo (milmãd). Veja o n°. 1 116b. 

rfàbD (malkôah). Veja o n? 1 124b. 

ülp^ü (malqôsh). Veja o n! 1 127b. 

ETnp^Q (melqãhim). Veja o n! 1 124d. 

Tmrbn (meltãhâ). Veja o n? 1 132a. 

H^n^Ç (maltá'â). Veja o n? 2 513d. 

1205 (mãlats) ser liso, escorregadio. Ocorre somente no nifal, em Salmos 
119.103, mãh-nimVtsü Vhiki 'imrãtekâ, "quão suaves [ou seja, agradáveisl são as 
tuas palavras ao meu paladar" (lit.). 

1206 " J^D (meltsãr) guarda (Dn 1.11, 16). Título babilônico de sentido incerto. 

1207 p^Q (mãlaq) destrancar (a cabeça) (Lv 1.15; 5.8). 

rrnsqq (mamgurôt). Veja o n? 330e. 

"TQÜ (mêrnad). Veja o n? 1 146c. 

DÍDÜ (mámôt). Veja o n? 1 169b. 

"ÍTDQ (mamzêr). Veja o n? 1 174a. 

"DQP (mimkãr). Veja o n! 1 194b. 

rrOQD (mimkeret). Veja o n! 1 194c. 

rç^OD (mamlãkâ), r^D^ÇQ (mamlãküt). Veja os nf 1 199f, g. 

•JDCO (mimsãk). Veja o n° 1 220b. 

TDQ (memer). Veja o n? 1 248j. 
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1208 fcODÇ (mamrê0 Manre. LXX, "Mambrê" 
Este nome próprio aparece pela primeira vez em Gênesis 13.18 como o local onde 

Abraão se estabeleceu depois de separar-se de Ló. Gênesis 14.13, 24, deixam claro que a 
essa época a área não era uma cidade, mas propriedade particular de um amorreu de 
nome Manre. Ele e seus dois irmãos, Escol e Aner , haviam feito aliança com Abraão 
contra a confederação que havia capturado Ló. Parece que o relacionamento foi de 
benefício mútuo — o uso da terra em troca de apoio mil itar (Gn 14.13). 

Geralmente o local é identificado com Râmat el-Khalil (Halul ) , cerca de três 
quilômetros ao norte de Hebrom, logo a leste da estrada principal, embora a localização 
tradicional da caverna de Macpela, "fronteira a Manre", que se tornou o túmulo patriarcal 
(Gn 23.19-20; 25.9; 35.27; 49.30; 50.13), f ique na própria cidade de Hebrom. 

Manre foi o local onde Abraão recebeu a promessa do nascimento de Isaque (Gn 18.1-
15) e o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra (cf. Hb 13.2). Não foi, contudo, esse 
evento que tornou aquele um local sagrado. Abraão já havia construído um altar a 
Yahweh naquele local onde vivia acampado (Gn 13.18). 

Bibliografia: — MADER, E. Mambre (Haram Râmat el-Halil). 2 vol. 1957. — VAÜX, 
Roland de. Supplement au dictionnaire de la Bible. 1957. colunas 753-8, figuras 542-3. — 
MASTERMAN, E. W . G. Mamre. In: ISBE. v. 3, pp. 1973-4. 

G.L.C. 

TTIQQ (mamrôr). Veja o n? 1 248k. 

n r á G <mimshah). Veja o n? 1 255d. 

(mimshãl). Veja o n? 1 259b. 

(mimshãq). Ve ja o n? 1 261b. 

crpnçq (mamtaqqim). Veja o n? 1 268d. 

1209 ]Q (mãn) I, maná. 

O maná foi o alimento básico dos israelitas durante sua peregrinação pelo deserto. 
O maná veio junto à miraculosa provisão de água e codornizes. Em português a forma 
"maná" deriva da LXX. Em Êxodo 16.14 a LXX traz "man", mas nas demais passagens 
"maná". 

Embora o maná tenha tido um papel crucial na vida dos israelitas, a palavra aparece 
apenas 14 vezes no AT, e, com apenas quatro exceções, todas elas ocorrendo em Êxodo 16, 
Números l i e Deuteronômio 8. O maná é chamado de "pão" de Deus ( lehem , Êx 16.15), 
"cereal" do céu (d 'gan , SI 78.24) e "pão dos anjos" ( lehem 'ábbirim, SI 78.25). A tradução 
"pão dos anjos", ainda que pitoresca, padece de uma falta de precisão. E preferível a 
tradução "pão dos poderosos" (IBB). Não existe nenhum outro caso em que se use a 
palavra "anjo" para traduzir 'abbirim. "Poderosos" ou "fortes" é mais comum e encaixa-se 
melhor na estrutura paralela do salmo. Possivelmente poderia ser "pão de Deus", caso em 
que a palavra 'ãbtr (q.v . ) estaria sendo empregada para referir-se a Deus (cf. Jo 6.33). 

Os israelitas comeram maná a partir de meados do segundo mês depois do êxodo (Êx 
16) até o dia de sua chegada em Canaã (Js 5.12; Êx 16.35). Apenas a porção que Arão 
guardou no tabernáculo restou depois daquela época. De acordo com Deuteronômio 8.3, 
16, o propósito com a dádiva do maná foi ensinar o povo de Israel a, em suas vidas e 
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1211 ]C (mén) 

necessidades, depender de Deus e de suas palavras. Se a Palavra de Deus é o seu 
instrumento criador para dar existência ao cosmos (Gn 1.3 e ss.; SI 33.6, 9), então também 
neste caso aquilo que Deus profere pela sua boca vem a concretizar-se. As pessoas só 
podem sobreviver mediante dependência de sua Palavra criadora e salvadora. (Observe-se 
em M t 4.4 e Lc 4.4 o uso que Jesus faz de Dt 8.3 ao reagir à tentação de Satanás para 
que transformasse as pedras em pão. João 6 discorre longamente acerca do papel de Jesus 
como o maná verdadeiro.) 

Tem havido muitas tentativas de identificar o maná com alguma substância natural 
comestível encontrada no oeste do Sinai. A teoria mais defendida identifica o maná com 
uma secreção da tamargueira (Tamarix gallica). Certos tipos de insetos perfuram a casca 
da árvore, e gotinhas de seiva, pegajosas e de cor clara, cristalizam nos ramos ou caem 
ao chão. No frescor da manhã, antes de o sol quente derretê-las, pode-se juntar e comer 
essas pitadas doces. Existem semelhanças óbvias entre esse fenômeno natural e o maná 
da Bíblia: ambos aparecem pela manhã junto com "o orvalho" (Nm 11.9); o alimento tem 
a aparência de pequenos glóbulos ou flocos de cor branca (Êx 16.14, 31; N m 11.7; a 
descrição "aparência semelhante à de bdélio" era interpretada pelos rabinos antigos com 
0 sentido de "como pérolas"; LXX, krystallos); o gosto é doce, como "bolos de mel" e "bolos 
amassados com azeite" (Êx 16.31; N m 11.8); e as duas substâncias derretiam ao sol (Êx 
16.21). 

Contudo, existem também diferenças entre essas duas substâncias. O maná podia 
ser moído ou socado em pilão, assado ou cozido (Êx 16.23; N m 11.8); A secreção da 
tamargueira não pode ser preparada dessa maneira. Somente aos sábados o maná podia 
ser guardado por mais de um dia sem criar bichos. A secreção da tamargueira ocorre por 
apenas umas poucas semanas no verão, ao passo que o maná foi uma provisão diária 
durante 40 anos no Neguebe bem como no Sinai ocidental, cessando repentinamente 
quando Israel entrou em Canaã. Isso sugere que o maná foi, de fato, uma provisão 
milagrosa para a nação. 

G.L.C. 

1 2 1 0 ]Q ( mãn ) / / , que...?, quem...?, a quem...?. 

Êxodo 16.15 contém o único uso do pronome interrogativo man no hebraico do AT. 
Embora a tradução "isso é maná" seja possível (c f . KJV, ASV marg., RSV marg.), as versões 
em português preferem "que é isto?". O comentário que se segue, "pois não sabiam o que 
era", indica que se deve dar preferência à pergunta "que é isto?". A maioria dos estudiosos 
da atualidade acompanha BDB na identificação de mãn como uma etimologia popular 
tardia de mãn, "maná", com base em uso aramaico posterior, mãn não é a palavra usual 
do AT para "o quê?", mas tal uso não é desconhecido no segundo milênio a.C. UT 19: n! 
1 504 relaciona várias ocorrências de mn(m), tanto como pronome interrogativo pessoal, 
"quem?", quanto como impessoal "o quê". Parece que mãn, "o quê", é uma palavra 
semítica comum e não uma etimologia "popular", (veja também Herbert B. HUFFMON, 
Amorite personal names in the Mari texts, Johns Hopkins, 1965, pp. 103, 231). 

Bibliografia: — TDNT. v. 4, pp. 462-5. 
G.L.C. 

1211 ]ü (mén) corda de harpa (SI 150.4). 
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1212 ]D (min) 

1212 ]0 (min) de, desde, fora de, mais do que. 

Esta comuníssima preposição possui cognatos aramaicos e árabes, mas não é 
encontrada em ugarítico. Neste último idioma o sentido de "desde" se acha nas preposições 
b e /. Na forma a preposição é com freqüência ligada ao substantivo, com assimilação do 
nun e duplicação da primeira consoante da palavra que segue (caso não seja uma 
gutural). Quando utilizada junto com terminações pronominais leves, a preposição é 
geralmente reduplicada (e.g., mimmenni, "de mim"). 

É possível classificar rapidamente os muitos usos de min, mas as várias nuanças 
terão de ser percebidas na tradução. 

Primeiro, há o sentido de "desde", caso em que a preposição é usada com verbos de 
movimento ou separação: "ir de (certo lugar]", "estar longe de" (ou seja, "estar sem"), 
"estar algo ou alguém desde um certo ponto ou direção" (e.g., "estar alguém ao norte de"). 

Segundo, com outros verbos o sentido é o de origem ou afastamento, por exemplo, 
"fora do Egito". Usa-se a preposição para indicar o material com o qual algo é feito. Aliado 
a isso existe o sentido causai: "tremer por causa de ruído" ou "sofrer devido a nossas 
transgressões". 

Terceiro, existe o min partitivo: "ele apanhou um pouco de" ou. até mesmo, "ele 
apanhou um ... [isto é, uma unidade de]". Nesta última possibilidade, a preposição assume 
o sentido de "qualquer um", "um [fio qualquer] de cabelo", etc. 

Quarto, empregada temporalmente a preposição significa o tempo "desde quando", 
por exemplo, "desde a antigüidade". Pode-se empregar a expressão "desde a eternidade" 
com o sentido de "em tempos passados". 

Quinto, muitas vezes usa-se min em comparações, significando "mais do que", "acima 
de", "além de", etc., e às vezes "demais para", "muito grande para". 

Sexto, pode-se prefixar a preposição a um infinitivo, em cujo caso surge sua força 
causai ou final: "por ele saber", "de modo a não dar". Caso se use o verbo "ser": "longe de 
ser rei", isto é, "para não ser rei" 

A semelhança de outras preposições hebraicas, emprega-se min em muitas 
combinações, min... 'ad... significa literalmente "desde... até...", ou, num sentido inclusivo, 
"tanto isto quanto aquilo", min combina com 'et, "com", com l€, "para". Às vezes, quando 
a preposição le precede o min, praticamente perde sua própria força e significa apenas 
"quando", isto é, o "tempo desde quando". 

As preposições 6' e le incluem o sentido de "desde" em hebraico e também em 
ugarítico. Um caso interessante da permuta encontra-se em 2 Samuel 22.14, "Trovejou 
o SENHOR desde os céus", que traz min, mas aparece b' no trecho paralelo de Salmos 
18.13 [14]. Todavia, dois versículos depois a situação se inverte. N. Sarna observou que 
esse uso de be em lugar de min era defendido por gramáticos judeus medievais, antes 
portanto da descoberta do ugarítico (The interchangeability of the prepositions beth and 
min in Biblical hebrew, JBL 78:310-6). Não fica tão claro que min possa ter o sentido de 
"em", embora Dahood defenda a idéia (AB, Psalms III, pp. 395-6). 

R.L.H. 

•Q (mén). Veja o n? 1 215a. 

nr-Çü (manginâ). Veja o n? 1 291.1b. 
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1213 n:ç (mãnâ) 

1213 HJD (mánâ) contar, enumerar, relatar, designar, preparar. 

Termos Derivados 

1213a t r i o (mãnâ) porção, parte. 

1213b tHjÇ (mãneh) mina. 
1213c rijC (imõneh) número ou tempo contado. 
1213d trÇO (menãt) porção. 
1213e t^jQ (meni ) deus destino. 
1213Í ]Í3D (mánôn) tristeza, mágoa. 

O significado básico nos graus qal e nifal é o de "contar" ou "enumerar". Os graus 
intensivos põem uma ênfase maior na idéia de "determinar" ou "distribuir", mãnâ ocorre 
em paralelo com sãpar (q.v.). A raiz e seus derivados ocorrem cerca de 55 vezes, sem 
contar os seis usos do cognato aramaico mrnã' ou menâ. 

O uso normal da raiz no qal e no nifal tem que ver com vários tipos de cálculo 
aritmético. Pessoas (2 Sm 24.1), dinheiro (2 Rs 12.11), animais (Jr 33.13), estrelas (SI 
147.4), dias (SI 90.12), pó (Gn 13.16), são computados dessa maneira. Também pode-se 
usar mãnâ negativamente, no sentido de um número tão grande que não pode ser 
calculado (e.g., Gn 13.16; Ec 1.15). 

Em duas oportunidades o uso intensivo de "computar" ou "designar um lugar" fica 
visível em graus simples. Em Isaías 53.12, destina-se ao Servo um lugar junto aos 
transgressores (ARA, "foi contado com os transgressores"). Em Isaías 65.12 o profeta faz 
um jogo de palavras com o nome meni, o deus do destino (q.v.; cf. v. 11), com a promessa 
de que Deus "destinará" os idolatras à espada. 

A idéia de nomear ou ordenar é comum nos graus intensivos. Duas vezes em Daniel 
(1.5, 10) e quatro vezes em Jonas (1.17 (2.1J; 4.6-8), objetos — a comida de Daniel, o peixe 
de Jonas, a planta, o verme e o vento calmoso — estão debaixo do controle divino. Em 
Daniel 1.11 e em 1 Crônicas 9.29, a idéia de níveis hierárquicos de autoridade é 
identificada pelo verbo mãnâ, quando se atribuem responsabilidades específicas a homens 
e outras criaturas. 

Dahood (Psalms 2:51-100, AB), acompanhando o exemplo ugarítico, identifica mn em 
Salmos 61.7 [8] e mnw em Jó 7.3 como formas do qal em vez do piei. Ele, entretanto, 
mantém o sentido de "nomear" ou "designar" em vez da idéia mais usual no qal, a saber, 
de "calcular". Semelhantemente, em Salmos 68.23 [24], embora a ARC traduza minéhú 
por "nele" (isto é, "no sangue de teus inimigos"), a ARA traz "o seu quinhão", interpretando 
a palavra como procedente desta raiz. 

Neste uso de mãnã pode haver alguma idéia de que a capacidade de contar, 
enumerar ou determinar é uma capacidade um tanto quanto misteriosa, especialmente 
no caso de números elevados, e de que ela tem origem divina. O papel de Deus em pôr em 
ordem o universo e suas criaturas fica visível na referência às estrelas (SI 147.4) e à 
contagem dos descendentes de Abraão (Gn 13.16). A idéia específica transmitida, por 
exemplo, pelas passagens de Jonas reflete essa atividade divina. 

Esse enfoque ilumina a afirmação encontrada em 1 Crônicas 21.1 de que Satanás 
incitou Davi a "contar" (ARA, "levantar o censo de") Israel. Caso a "contagem" seja, na 
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1213 n:ç (máná) 

verdade, uma atividade divina, a incursão de Satanás nessa esfera é mais uma de si 
tentativas de usurpar prerrogativas divinas 

(De outro lado, de acordo com o cabeçalho de Salmos 30, esse salmo de lamento tah 
esteja associado com a dedicação do local do templo, um evento de alguma foi 
decorrente do pecado de contar o povo (c f . 1 Cr 21.1). Nesse salmo Davi confessa qi 
pecou ao pensar e agir como se não precisasse do Senhor: "dizia eu na mii 
prosperidade: Jamais serei abalado" (SI 30.6 [7]). Também existe a possibilidade de 
o pecado de Davi não fosse simplesmente recensear o povo, mas convocá-lo (pãqad) 
a guerra (R. L. HARRIS, Man — God's eternal creation, Moody, 1971, pp. 150-1). R.L. 

Parece que todos os derivados refletem a idéia de enumerar, isto é, identificar 
partes constituintes. 

mãnâ . Porção, parte. Este substantivo feminino identifica as partes especiais 
animais sacrificados, que eram dados aos sacerdotes e levitas. Em outros casos (e.g., 
Ester, Neemias), a distribuição de "porções" indica a unidade da família ou da comunidj 
e ressalta a elevada consideração que aquele que dava tinha para com o que recebia.' 

m ã n e h . Mina. Uma unidade de peso. BDB é da opinião de que o sentido original pode 
sido uma "parte específica" de outro peso conhecido. A unidade hebréia eqüivalia a 
siclos (cf. Êx 38.25-26) ou aproximadamente 570 gramas. Ezequiel 45.12 determinai 
valor a partir do antigo uso mesopotâmico de 60 siclos por mãneh, isto 
aproximadamente 680 gramas. Com exceção do emprego da palavra em Ezequiel, 
os demais usos referem-se ao peso de ouro ou prata. 

IA famosa frase manuscrita na parede era bastante enigmática: mene, mene, tel 
uparsin. E provável que Belsazar tenha ficado perplexo não por ser incapaz de lê-la, 
porque a frase poderia ser interpretada de várias maneiras. Ela podia ser constituída 
meras denominações de peso (i.e., de dinheiro). Uma mina, um tequel (forma aramj 
de siclo) e (conj. u) moedas menores (plural aram. de peres, "metade"). Mas qual seria 
sentido disso? Era possível entender a frase verbalmente: alguém que conta e pesa, 
aqueles que dividem. A última palavra podia ser um trocadilho com "persas", os qi 
estavam atacando. Belsazar esteve atônito e apavorado até que Daniel lhe apresentou 
interpretação total e fatídica. (Veja D. J. WLSEMAN, Mene, mene, tekel uparsin, In ZPl 
v. 4, pp. 184-5, inclusive bibliografia. R.L.H.]). 

m rnãt. Porção. Vocábulo identificado por BDB como um aramaísmo tardio, mas mnt 
identificado nos textos ugaríticos com o sentido de uma "porção" do sacrifício. Em 
Crônicas 31:3, a ARA traduz a menãt do rei por sua "contribuição" para o sacrifício. 
Salmos 63.10 [11] m'nãt é parafraseado pela ARA como "pasto" para os chacais. 

m°ni. Deus Destino. Este é um hapax legomenon que ocorre apenas em Isaías 65.11 
ARA traduz meni por "deus Destino"; a BJ simplesmente translitera como "Meni" e em n< 
de rodapé indica que essa talvez fosse uma divindade do destino. 

Embora seja claro o significado geral do texto — de que Israel se afastou de Yahi 
e se voltou para a idolatria e tem comunhão à mesa com os ídolos — existe uma grande 
diversidade de opiniões na identificação das divindades em questüo. Alguns identificam-
nas com o sol e a lua (LXX Daimoni e Tychê), dos quatro deuses egípcios que presidiam 
o nascimento dos homens. Outros são da opinião que esses deuses eram dos planetas, 
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1214 n:n ( m n h ) 

geralmente Júpiter e Vênus, adorados na Babilônia como Marduque, o deus do destino 
da cidade, e Istar, a deusa da fertilidade. 

Ambos os nomes aparecem nos textos de Mâri, onde parece que mn está relacionado 
cora uma raiz que tem o sentido de "amar". É encontrado em ugarítico o antropônimo bn 
mnyy, derivado da raiz "ser enfraquecido" ou "humilhar". 

Esses temas podem aplicar-se tanto a Vênus quanto à lua, pois um e outro são corpos 
celestes aparentemente inconstantes. 

Bibliografia: — ALEXANDER, Joseph Addison. Commentary on the prophecies of 

Isaiah. Zondervan, 1953. pp. 445-7. — DELITZSCH, Franz. Isaiah. Eerdmans, 1950. v. 2, 
pp. 482-5. — MUILENBERG, James. Exegesis: Isaiah 40-66. In: IB. — GORDON, C. H. UT 19: 
n?* 1496, 1502, 561, 571. — HUFFMON, Herbert B. Amorite personal names in the Mari 

texts. Johns Hopkins, 1965. pp. 179, 231. 
G.L.C. 

Iiqq (minhãg). Veja o n? 1 309a. 

~7,n:q (minhãrâ ) . Ve ja o n? 1 316b. 

" i tQ (mãnôd). Veja o n? 1 319c. 

r i tO (mãnôah). Veja o n ! l 323e. 

(mãnôn). Veja o n? 1 213f. 

C i ( m a r c o s ) . Veja o n! 1 327a. 

TUÇ (mãnôr). Veja o n°. 1 361a. 

rni:q (m rnòrâ). Veja o n? 1 333c. 

~ina (minzãr). Veja o n? 1 340d. 

1214 H72 (mnh). Aceita como raiz de: 

1214a n m q (minhâ) oferta, oferta de cereais, oferta de manjares, presente, 

dádiva, oblação, sacrifício. 

Os estudiosos encontram-se divididos quanto à raiz de minhâ. Alguns entendem que 
a origem deste substantivo feminino remonta a uma raiz verbal nhh, "liderar", "dirigir". 
A maioria, no entanto, sugere uma raiz hebraica mnh, "dar". O árabe manaha possui o 
significado técnico de "emprestar algo a alguém" (e.g., um camelo fêmeo, uma cabra, uma 
ovelha ou um pedaço de terra) por um período determinado de tempo de maneira que 
aquele que recebe emprestado pode usufruir aquilo que o bem produzir (e.g., as crias dos 
animais, leite, colheitas, etc.) e então devolvê-lo. O produto dos animais ou da terra torna-
se, então, uma dádiva. Snaith não encontra nenhuma ocorrência da palavra em ugarítico, 
mas UT 19: n? 1500 identifica de forma não definitiva pelo menos uma ocorrência de mnh 
numa lista de tributos (texto 137:38, e não 137:28, conforme citado em UT) e uma outra 
no Ciclo Anate/Baal numa construção em que aparece como paralelo à palavra "tributo" 
(AisWUS n? 1597, "dádiva", "tributo"). 

Era contextos seculares emprega-se o vocábulo para designar presentes a pessoas 
hierarquicamente superiores, especialmente a reis, com o objetivo de indicar a atitude de 
respeito e submissão àquela pessoa. Em 1 Samuel 10.27, os israelitas que desprezavam 
Saul "não lhe trouxeram presentes [minhâ]", ou seja, não o reconheceram como rei. E em 
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1215 ]30 (mnn) 

1 Reis 4.21 [5.1], Salomão recebeu presentes (m i n h â ) dos reis das nações que ele 
dominava. (A LXX emprega dõron cerca de 30 vezes como tradução de minhâ.) Existem 
várias outras ocorrências deste significado, por exemplo, 1 Reis 10.25; 2 Reis 8.8-9; 17.4; 
20.12; Isaías 39.1. 

O uso religioso do termo tem origem no secular. Especificamente um minhâ é uma 
dádiva de cereais, embora Snaith pareça estar certo ao dizer que, uma vez que 
originariamente minhâ significava dádiva ou tributo, a palavra podia ser usada sem 
muita precisão, com esse sentido, mesmo tendo assumido um significado religioso 
específico. Ligado a isso é de particular interesse a distinção entre zebah (q.v.) e minhâ 
em 1 Samuel 2.29; 3.14; e Isaías 19.21; entre 'ôlâ (q.v.) e minhâ em Jeremias 14.12 e 
Salmos 20.3 [4]; e entre shelem (q.v.) e minhâ em Amós 5.22. Cf. também Gênesis 4.3-4. 
[Tanto Abel quanto Caim ofereceram um minhâ ao Senhor (Gn 4.4-5). Mas, enquanto se 
diz de Abel que ele ofereceu ao Senhor a melhor parte dos animais, um ato que demonstra 
sua dedicação sincera a Deus, acerca de Caim simplesmente se diz que ele ofereceu um 
minhâ do fruto da terra. O Senhor rejeitou esse formalismo. A falta de submissão 
verdadeira por parte de Caim (observe-se também o seu sacrifício incruento) resultou, por 
fim, em comportamento pecaminoso (Gn 4.7 e s.). R.L.H.] Esses usos de minhâ indicam que 
o termo não tem o significado específico de sacrifício de animal. 

A oferta de manjares é definida em Levítico 2.1-16 e 6.14-23 [7-16]. A oferta podia 
ser feita na forma de cereal cru ainda na espiga, o qual era tostado e esmagado, e moído 
até virar farinha (apenas trigo; parece que a farinha de cevada era reservada para a 
oferta de ciúmes de N m 5.15, 25), ou transformado em pães ou bolos que eram assados 
num forno ou fritos em azeite numa frigideira. Incenso e sal também faziam parte do 
minhâ, mas era proibido acrescentar tanto fermento quanto mel. 

A minhâ, oferecida todas as manhãs e todas as tardes, era uma oferta sagrada, 
comida apenas pelos sacerdotes, não sendo partilhada com os adoradores. A idéia de 
expiação não está especificamente presente no minhâ, embora a de propiciação certamente 
esteja. A oferenda dos novos frutos da terra juntamente com o pão usual feito com 
fermento ( L v 23.16) indica uma submissão total do povo de Deus perante o Grande 
Soberano. 

Bibliografia: — DRIVER, G. R. Three technical terms in the Pentateuch. JSS 1:97-
105. — PEDERSEN, Johannes. Israel: its life and culture. Oxford, University Press, 1959. 
v. 3 e 4, 2. ed. pp. 330, 354, 368, 417 e s. GRAY, George Buchanan. Sacrifice in the Old 
Testament. Oxford, Clarendon Press, 1925. pp. 13-7, 47, 398-402. — KAUFMAN, Yehezkel . 
The religion of Israel. University of Chicago Press, 1960. pp. 110-5. — KRAUS, Hans-
Joachim. Worship in Israel. John Knox, 1966. pp. 112-8. — RLCHARDSON, TWB, pp. 206-8. 
— SNAITH, Norman H. Sacrifices in the Old Testament. VT 7:308-17. — VAUX, Roland de. 
AI. McGraw, pp. 225, 416-22. 

G.L.C. 

nn(menuhâ). Veja o n? 1 323f. 

" G (meni). Veja o n? 1 213. 

n^q (minleh). Ve ja o n? 1 370a. 

1215 "JC (mnn). Aceita como raiz de: 
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1217 HCÍIC (menashsheh) 

1215a ]ü (imén) porção (SI 45.9). 

1216 l?y2 (mãna) reter, conter, abster-se, negar, recusar, segurar, prejudicar. 

Encontrado apenas nos tempos simples, onde a maioria das referências deixa 
implícito que o direito ou autoridade de reter algo pertence, em última instância, a Deus 
ou a seu representante. 

Por isso se diz que Deus retém o fruto do ventre (Gn 30.2) e a chuva (Am 4.7). Os 
pecados dos homens levam Deus a reter aos homens aquelas boas coisas (Jr 5.25), mas 
ele não retém bem algum àqueles que andam retamente (SI 84.11 [121). Por esse motivo 
ele não nega o pedido de seu justo rei (SI 21.2 [3]). 

Uma pessoa sábia não retém alimento nem nenhuma coisa boa aos pobres ou àqueles 
a quem isso é devido (Pv 11.20; 3.27; Jó 22.7; 31.16) nem retém a correção à criança (Pv 
23.13). 

G.L.C. 

^VJIO (man'ül). Veja o n? 1 383c. 

(min'ãl). Veja o n? 1 383d. 

Cmin'ammim). Veja o n! 1 384d. 

(mtna'ãnèa'). Veja o n? 1 328a. 

ITpDO Wnaqqtyâ). Veja o n? 1 412d. 

1217 iTJIE (menashsheh) Manassés. 

Em Gênesis 41.51 encontramos pela primeira vez o nome "Manassés", popularmente 
derivado como uma forma piei de nãshâ (.q.v.), com o sentido de "fazer esquecer". Esse é 
o nome de quatro pessoas e um território. (A quinta pessoa é obviamente "Moisés", e a 
emenda em que um escriba colocou um n supralinear em Jz 18.30-31 é uma tentativa 
óbvia de dissociar do sacerdócio idólatra em Dã um nome tão respeitado). 

Manassés foi o filho mais velho de José e, junto com seu irmão, Efraim, substituiu 
José e Levi na distribuição de terras para as 12 tribos na terra prometida. O AT não 
registra nada a respeito da vida pessoal de Manassés, com exceção do nascimento de seu 
filho Maquir. [Observe-se que no ritual de Gênesis 48.5-20, Manassés e Efraim, netos de 
Jacó, foram adotados pelo avô como filhos legítimos. Por isso os descendentes de ambos 
tornaram-se duas tribos em Israel. A adoção faz lembrar a legislação de Nuzi. R.L.H.l 

A grande tribo que descendeu de Manassés ocupou dois segmentos da terra 
prometida, um no território transjordaniano de Gileade, entre os rios Jaboque e 
Jarmuque, e o outro no território ao norte de Siquém e que ia até o monte Carmelo e o 
monte Tabor, incluindo o estratégico centro de Megido e boa parte do fértil vale de 
Esdrelom. 

Manassés, um dos reis de Judá, filho de Ezequias e pai de Amom, reinou 55 anos 
(696-642 a.C.). Durante os primeiros 10 anos ele foi co-regente com o pai. Vassalo leal da 
Assíria (seu nome é mencionado como um tributário no "prisma B" da lista de Esar-
Hadom [ANET, p. 2911; cf. 2 Cr 33.11), Manassés introduziu práticas pagãs de adoração 
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1218 DÇ (mas) 

em Judá (2 Rs 21). Ele tornou-se um símbolo do mal e o motivo do juízo sobre a terra, 
embora 2 Crônicas 33.12-13 indique que ele se arrependeu depois de um período de exílio 
na Assíria. Até o momento não se descobriu nenhum indício extrabíblico a respeito desse 
exílio. 

Os outros dois homens de nome Manassés são israelitas mencionados em Esdras 
10.30, 33 como pessoas que se casaram com estrangeiras. 

G.L.C. 

rOP (menãt). Veja o n? 1213d. 

1218 DÇ (mas) tributo, tributário, cobrança (de tributo), derrotado, trabalho 
servilj trabalho forçado. 

E desconhecida a raiz desta palavra, embora tenham-se feito algumas tentativas de 
identificá-la como palavra derivada de mãsã, "derreter", "desfalecer". Existe uma possível 
ligação entre as duas palavras em Isaías 31.8 (ARC "derrotados") ou na idéia geral de que 
aqueles sujeitos a pagar tributo são "fracos". KB cita o substantivo egípcio ms, "portador". 

Dos 23 usos deste termo, à exceção de três (Is 31.8; Lm 1.1; Et 10.1) todos ocorrem 
na literatura antiga. 

A instituição de tributos ou corvéia envolve trabalho pesado, involuntário e não-
remunerado ou algum outro serviço para uma autoridade superior — um senhor feudal, 
um rei ou um governante estrangeiro (Êx 1.11; Et 10.1; Lm 1.1). Em Gênesis 49.15, a 
bênção de Jacó a Issacar identifica-o como curvando-se ao tributo, isto é, sujeitando-se a 
trabalhos forçados. No Egito os israelitas viram-se nessa condição (Êx 1.11). 

A sujeição dos cananeus por Israel depois da conquista se deu através de mas (e.g., 
Dt 20.11; Js 16.10; 17.13). No reinado de Davi criou-se um ministério governamental 
incumbido de manter o mas em funcionamento (2 Sm 20.24). 

Durante o reinado de Salomão, ampliou-se o mas de modo a incluir não apenas 
estrangeiros e prisioneiros de guerra mas também israelitas (1 Rs 5.13-14 [27-281 e os 
textos paralelos em Crônicas; mas cf. 1 Rs 9.22) na força operária que era necessária à 
execução do vasto programa de construções de Salomão (1 Rs 9.15). Essa medida 
impopular e a recusa de Roboão em atenuá-la foram a causa imediata da secessão das 10 
tribos e da criação do reino do norte. 

Bibliografia: — MENDELSOHN, I. On corvee labor in ancient Canaan and Israel. 
BASOR 167:31-5. — .. State slavery in ancient Palestine. BASOR 85:14-7. 

G.L.C. 

DÇ (mas). Veja o n? 1 223a. 

3DÇ (mêsab). Veja o n? 1 456c. 

~1>DÇ (masgêr). Veja o n? 1 462c. 

rr:çç (masgeret). Veja o n? 1 462d. 

1DÇ (massad). Veja o n? 875g. 

]Í"l~Dq (misdTrôn). Veja o n? 1 467c. 
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1220 ~ÇQ (mãsak) 

1219 *TiwÇ (mãsâ) derreter, dissolver. Ocorre somente no hifi l . mãsâ talvez seja uma 
variante de mãsas. 

nOQ (massá). Ve ja o n? 1223b. 

npq (masweh). Ve ja o n? 1472b. 

Hinoq (mesükâ). Veja o n? 1475a. 

n ç ç (massd/i). Ve ja o n? 1374a. 

1220 (mãsak) misturar. 

Termos Derivados 

1220a (mesek) mistura. 
1220b t^OCÇ (mimsãk) oferta de libação, vinho misturado. 

Este verbo ocorre apenas cinco vezes e seus derivados, respectivamente, uma e duas 
vezes. A raiz foi identif icada em ugarítico (UT 19: n? 1509). Como ocorre com freqüência 
com palavras pouco usadas, o contexto deixa transparecer o sentido geral, mas existe 
bastante diversidade de opiniões quanto à exata nuança pretendida pelo autor. T êm sido 
propostas duas categorias gerais para este grupo de palavras. 

Quatro dos cinco usos de mãsak estão associados com o beber (yayin, "vinho", Pv 9.2, 
5; shêkár, "bebida forte" [ARA] ou "bebidas", Is 5.22; shiqquy, "bebida" [ARA] OU "refresco", 
SI 102.9 [10]). De acordo com Isaías 19.14, Deus misturou dentro do Egito um "espírito 
estonteante", e, por isso, aquela nação cambaleia como um bêbado. 

mesek. Mistura (SI 75.8 [9]). 

mimsãk. Oferta de libação, vinho misturado, vinho temperado, libação ( Pv 13.30; 
Is 65.11). Tradicionalmente tem-se interpretado esses substantivos com o sentido de 
algum tipo de mistura de bebidas, geralmente vinho com especiarias ou mel (e.g.y 

"coquetéis", Wi l l iam MCKANE, Proverbs, p. 393. E claro que isso é um anacronismo. 
Coquetéis são mistura de bebidas destiladas com outros líqüidos. Antes de os árabes 
inventarem a destilação na Idade Média, não havia bebidas de alto teor alcoólico.) 
Posteriormente, em 2 Macabeus 15.39, menciona-se a diluição com água. (Cf M t 27.34; 
Mc 15.23.) Em Isaías 65.11, uma mistura para o deus Destino (meniy q.v.) faz paralelo com 
a preparação de uma mesa para a deusa Fortuna. Essa justaposição de termos sacrificiais 
também se encontra em Provérbios 9.2, 5, onde a Sabedoria convida os homens a 
participarem de seu banquete. 

Fora esses dois usos em Provérbios, todas as três palavras têm conotação negativa 
—a loucura da embriaguez, a inevitável ira do terrível juízo de Deus lançado sobre o mal. 

Delitzsch (F. DELITZSCH, Isaiah, v. 1, p. 361) traduziu mãsak por "despejou". Dahood 
(Psalms, in. loc.) e Scott (R. B. Y. SCOTT, Proverbs, AB, v. 18, p. 24) têm aceitado essa 
idéia. "Despejar" ou "esvaziar totalmente" faz muito bom sentido em todos os oito usos 
dessas palavras. 

G.L.C. 
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1221 {miskèn) 

-DD (mãsãk). Veja o n? 1 492a. 

npDÇ (masséká). Veja os n?* 1 375c, 1 376a. 

1221 ]2ÇO ( m i s k è n ) pobre (adj. e subst.). 

Esta palavra ocorre somente em Eclesiastes 4.13; 9.15-16. Alguns estudiosos 
sustentam que m'sukkãn em Isaías 40.20 e miskanut em Deuteronômio 8.9 estão com 
pontuação incorreta no TM e deveriam ser consideradas como miskèn. De modo 
semelhante, alguns alegam que misk'nôt (q.v.) é também a mesma palavra. O vocábulo 
em questão é provavelmente um empréstimo lingüístico, cf. acadiano muékênu. A 
palavra árabe miskin, "camponês", foi levada de empréstimo para o italiano e o francês. 
[N.T. - Em português miskin deu origem a "mesquinho".) 

A escassez de usos de miskèn torna difícil chegar a conclusões precisas sobre o 
significado da palavra, embora o sentido geral fique óbvio no contraste entre o pobre e o 
rei em Eclesiastes 4.13. A LXX é de alguma ajuda. O grego penes é empregado para 
referir-se à pessoa que não tem muitos bens e, portanto, tem de se sustentar com o seu 
próprio trabalho. O "rico" (ploytos) pode viver de suas rendas, sem ter de trabalhar. Essa 
é a distinção estabelecida nas passagens de Eclesiastes. Com freqüência não é clara a 
linha divisória entre essas duas classes de pessoas. Mas, de outro lado, o ptõchos é o 
mendigo indigente — aquele que é tão pobre que não tem condições de trabalhar. Existe 
uma clara linha divisória entre esta classe de pessoas e o grego penes. Em Mateus 5.3, 
os "pobres de espírito" são os esmoleiros espirituais — pessoas tão pobres que são 
incapazes de trabalhar para obter algum merecimento espiritual. Entretanto, em Isaías 
66.2, 'ãni é empregado para indicar o "pobre" de espírito (ARA, "aflito") e refere-se àquele 
que treme em face da palavra de Deus. Veja também ebyôn, 'ãni, dal e rãsh. 

Bibliografia: —AI . pp. 68-79. — GORDIS, Robert. Koheleth, the man and his world. 
3 ed. 1968. p. 24. — TDNT. v. 6, pp. 885-915, 37-40, 318-32, esp. 319-25. 

G.L.C. 

n ipÇQ (misk'nôt). Veja o n? 1 494a. 

1222 ( m i s k ê n u t ) pobreza, escassez ( D t 8.9). 

n^CÇ (masseket). Veja o n? 1 376b. 

H^CQ (mesillâ). Veja o n? 1 506d. 

^VXPD (maslül). Veja o n? 1 506e. 

-.ODÇ (masmér). Veja o n ! l 518b. 

1223 OÇÇ ( m ã s a s ) dissolver, derreter. 
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1224 npü (mãsar ) 

Termos Derivados 

1223a CQ (mas) desesperado (subst.) (Jó 6.14). 

1223b H3Ç (massa) desespero. 

1223c COT) (temes) derretimento. 

O pouco uso de mãsas e mãsâ torna difícil fazer uma clara distinção entre as duas 
formas verbais, uma vez que ambas são empregadas em contextos parecidos, combinando 
os conceitos de aflição física e emocional. São indubitavelmente formas paralelas. N a 
maioria das vezes, existe alguma força externa que provoca o "derretimento", e.g., o medo 
de um governante (2 Sm 17.10), de ura exército mais poderoso (Js 2.11; 5.1), a chegada 
de uma notícia ruim (Dt 1.28; Ez 21.7 [121), a tristeza e o medo diante da morte (SI 22.14 
[15]). 

Em duas ocasiões emprega-se mãsas para designar coisas imprestáveis: o maná não 
recolhido que "derretia" com o calor do sol e o refugo (ARA, "coisa ... desprezível", 
hammelã'kâ nãmês) deixado após a destruição de Amaleque por Saul (1 Sm 15.9). Nestes 
dois casos há também a presença de forças externas. 

Em vários casos o aspecto predominante é o da presença de Yahweh como o Deus de 
poder. Em sua presença as montanhas se derretem (SI 97.5; Is 34.3; Mq 1.4), e as nações 
são impotentes diante dele (Na 2.11; cf. Jz 15.14). 

Doenças físicas provocam o "derretimento" da carne ( Is 10.18; ARA, "definhamento") , 
mas alguns comentaristas sugerem uma raiz nãsas, "estar doente", para esta forma. 

Semelhantemente, parece que em Salmos 58.8 [91 temes se harmoniza com esta 
interpretação, especialmente se for correta a variante textual shklwl (kãlãh). "ser 
consumido", em lugar de shabbelül. (Cf. Is 10.18, onde essa combinação aparece em 
paralelo.) 

Bibliografia: — MCCARTHY, D. J. Some holy war vocabulary in Joshua 2. CBQ 
33:228-30. 

G.L.C. 

POQ (massa*). Veja o n? 1 380a. 

1xJCO (mis'ãd). Veja o n° 1 525a 

(mispéd). Veja o n? 1 530a. 

(mispô'). Veja o n? 1 529a. 

nsÇO (mispãh). Veja o n? 1 534d. 

12CO (mispãr). Veja o n! 1 540f. 

1224 ~ÇD (mãsar) entregar, oferecer. 

O AT emprega apenas duas vezes este verbo, ambos no relato da guerra santa contra 
Midiã ( N m 31). A primeira delas, no versículo 5, diz: "Assim dos milhares de Israel foram 
l iberados ' [ARA, "dados"! mil de cada tribo." O sentido aqui é obviamente o de "designar", 
"nomear", "contar". Alguns estudiosos têm sugerido emendar o texto hebraico de 
wayyimmãs'rü para wayyisãperü, com base no texto da LXX, exêrithmêsan. Tal mudança 

859 



1225 npo (missat) 

é totalmente desnecessária. O segundo uso encontra-se em Números 31.16: "Eis que estas 
[mulheresl fizeram os filhos de Israel 'agirem traiçoeiramente' [ARA, "prevaricarem"! 
contra o Senhor.' 

De especial interesse é a possível ligação entre esta raiz e a "Massora", que é o 
aparato elaborado em torno do texto hebraico do AT a fim de estabelecer suas divisões, 
pronúncia e modo de recitação pública tradicionais. Esse trabalho foi feito pelos 
massoretas, judeus que falavam o aramaico e moravam na Babilônia e na Palestina entre 
700 d.C. e o fim do século décimo. 

Caso, então, a palavra "massora" derive de mãsar, "entregar", ela designa aquilo que 
e passado de uma geração à outra: o texto da Bíblia. Outros são da opinião que "massora" 
procede da raiz 'asar, "atar" ou seja, algo que é reunido e atado: as detalhadas instruções 
de leitura que foram apensas ao texto. Existe ainda uma terceira possibilidade: a de que 
"massora" provenha do verbo mãsar, mas com o sentido básico de "contar" (Ben-Hayyim). 

Bibliografia: — BEN-HAYYIM, Z. màsôrâ ümãsõret. Leêonênü 21:283-92. 
—WlLDEBOER, G. msr. ZAW 29:73-4. — . Das Verbum msr, ZAW 29:219-20 vs. Bacher, 
W., 'A contribution to the history of the term massorah'. JQR 3:785-90. — . Das 
Verbum msr. ZAW 29:218-19. 

V.P.H. 

"IDO (mõsãr). Veja o n? 877b. 

rnÒQ (mãsõret). Veja o n? 14 le. 

1225 nOQ (missat) suficiente, suficiência. 

Esta tradução baseia-se acima de tudo numa palavra aramaica de uso freqüente. E 
encontrada apenas uma vez no AT, em Deuteronômio 16.10: "celebrarás a festa das 
semanas ao Senhor teu Deus segundo a 'medida' da oferta voluntária da tua mão" (IBB). 
O adorador deve trazer o que lhe permitirem os seus recursos (cf v. 17 no mesmo 
capítulo). É incerta a etimologia da palavra. 

V.P.H. 

"liTÇQ (mistôr). Veja o n? 1 551c. 

"TÇO (mistãr), "IHDC (mister). Veja os n?3 1 551d,e. 

(rnu'bãd). Veja ü u? 1 553f. 

m ^ Ç (ma'ãbeh). Veja o n? 1 554b. 

"ÇÇQ (ma'ãbãr). Veja o n! 1 556h. 

b p ç (ma'gál). Veja o n! 1 560. 

1226 (mã'ad) escorregar, resvalar, vacilar. 

A raiz é encontrada nove vezes no AT, caso, em Ezequiel 29.7, incluamos o texto 
wefia'ãmadtâ como metátese de w'him'adtâ e, desse modo, leiamos "fazendo tremer ' os 
lombos deles" (ARA) ao invés de "firmar". Quatro dos nove usos desse verbo encontram-se 
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1227 -2C. (m'h) 

em Salmos (18.36 1371= 2 Sm 22.37; SI 26.1; 27.31; 69.23 [24]). Os primeiros três são 
empregados em contextos que sugerem aquela segurança ("meus pés não vacilaram") que 
é fruto da confiança em Deus. Provérbios 25.19 fala de "dente quebrado e pé 'sem 
firmeza'". 1 Samuel 15.32 diz que Agague veio até Davi "tropegamente" (mas a ARA traz 
"confiante"). 

Bibliografia: — T A L M O N , S. I Sam. xv:32b: A Case of Conflated Readings. VT 

11:456-7. 
V.P.H. 

p g D (ma'ãdan). Veja o n? 1 567d. 

nünXQ (ma'ãdannút). Veja o n? 1 649a. 

TU10 (ma'dêr). Veja o n? 1 571a. 

1227 nj)D (m'h). Aceita como raiz de: 
1227a tni?P (mé*eh) entranhas, intestinos. 
1227b ni?9 (mã'â) grão (de areia). 

O substantivo m&eh é usado 32 vezes no AT, sempre no plural, m&im. 
Com três ou quatro exceções, o nome está sempre associado a seres humanos, de um 

e do outro sexo. Duas vezes a palavra é usada com referência ao grande monstro marinho, 
cujo "ventre" foi a morada subterrânea e temporária de Jonas e de onde ele orou (Jonas 
2.1-2). Duas vezes o substantivo é encontrado em frases relacionadas às emoções divinas: 
Isaías 63.15, "Onde estão o teu zelo [qin'â 1, a tua força [g*òárâ], a tua compaixão [hâmôn 
meêkâ-, ARA, 'a ternura do teu coração! e tuas misericórdias [rahãmím] para comigo?" 
(cf também Jr 31.20 [191, com a frase hamü mê*ayt que é paralela de rehêm 
'ãrahãmennü). 

Na maioria das vezes, conforme já assinalamos, a palavra aplica-se a pessoas e 
refere-se a ambos os sexos. Pode ser usada com referência ao homem: Jó 30.27 (Jó); 2 
Samuel 16.11; 17.12 (Davi) 2 Crônicas 21.19 (Jeorão); 2 Crônicas 32.21 (Senaqueribe); 
Gênesis 15.4 (Abraão). Nas passagens a seguir refere-se à mulher: Salmos 71.6; Isaías 
49.1 (minha màe); Rute 1.11 (Noemi) Gênesis 25.23 (Rebeca). Com freqüência, quando diz 
respeito à mulher, m&eh é paralela de beten, "ventre". 

Existem três usos básicos da palavra. Primeiro, ela pode ser usada no sentido literal 
para designar os órgãos internos da pessoa, os intestinos, o estômago. E assim que 
Ezequiel (Ez 3.3) recebe instruções de comer e digerir o rolo que Deus lhe mostrara em 
seu "ventre" e em suas "entranhas" (m&eh é paralela de beten). Cf. também Ezequiel 7.19 
(onde a palavra é paralela de nepesh). Em 2 Crônicas 21.15 (duas vezes), 18-19, há uma 
referência à terrível doença com que o Senhor afligiu Jeorão, o rei de Judá, em suas 
"entranhas". Esse deve ter sido algum tipo de doença no abdômen, talvez um caso agudo 
de disenteria com ou sem prolapso do intestino. 

O segundo uso de m&eh é para referir-se aos órgãos reprodutores, tanto do homem 
quanto da mulher. Nesse caso, mais do que simples órgãos digestivos estão envolvidos. 
Estamos agora pensando no sistema reprodutor, os órgãos sexuais do homem e da mulher 
(Gn 15.4; 25.23; Rt 1.11; 2 Sm 16.11; 17.12; 2 Cr 32.21; Is 48.19). 

O terceiro uso de m&eh é num sentido figurado e metafórico para indicar o centro 
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1228 2V12 imitai) 
~~ T • 

das emoções. Já observamos esse sentido acima com referência à compaixão de Deus (Is 
63.15; Jr 31.20). É assim que Isaías, em seu lamento por Moabe, estremece em suas 
"entranhas" (PIB, m&eh; ARA, "íntimo") e em seu "interior" (PIB, qirbi, Is 16.11; ARA, 
"coração"). Jeremias clama: "Ah, entranhas minhas, entranhas minhas!" (Jr 4.19). O autor 
de Lamentações manifesta uma emoção parecida (Lm 1.20; 2.11). Davi esconde a lei de 
Deus dentro do seu "coração" (SI 40.9). O termo é empregado para exprimir a afeição que 
a noiva sente pelo seu amado (Ct 5.4). 

Essa figura de linguagem também aparece no NT . "Revesti-vos ... de 'ternos afetos' 
[splagchna. isto é, 'intestinos'] de misericórdia" (Cl 3.12). "Se há, pois, alguma exortação 
em Cristo ... se há 'entranhados afetos' e misericórdias..." (Fp 2.1). 

O uso metafórico dos órgãos do corpo era mais comum na antigüidade. O hebraico 
faz uso do fígado (kãbêd, às vezes erroneamente vocalizado kãbõd, "glória") em 
expressões de alegria, os rins (kelayôt) para designar as emoções, o coração ( lèb ) para 
indicar tanto o afeto quanto a mente, e os órgãos abdominais (mé*im) para referir-se à 
compaixão (vejam-se as várias palavras). Em português usa-se a palavra "coração" no 
lugar da maioria dessas palavras, e "coração" é uma tradução razoável para a maioria 
delas. É claro que em hebraico não existe nenhum problema em mencionar um órgão para 
referir-se a emoções. A Bíblia ensina que a compaixão reside no abdômen tanto quanto 
as pessoas de hoje em dia acreditam que elas residem no fundo do peito. O hebraico 
apenas reflete o uso bastante comum (que não foi inventado pelos judeus) de designar 
estados mentais e emocionais mediante os órgãos que, de alguma maneira, as emoções 
afetam. 

V.P.H. 
TOQ 0má'ôg). Veja o n! 1 575b. 

r&fp (mã'ôz). Veja o n? 1 578a. 

]ÍI>.Ç (mã'ôn). Veja o n? 1 581a. 

(mõ füp). Veja o n? 1 583b. 

(md'ôr). Veja o n? 1 588a. 

1228 2I/Ç (mã'at) ser pequeno, diminuir. 

Termo Derivado 

1228a t c ^ ç (m"at ) pouco. 

Este verbo é usado 22 vezes no AT, sendo oito no qal, uma no piei (Ec 12.3) e 13 no 
hifil ("reduzir a nada", "diminuir"). O sentido do verbo está razoavelmente bem 
determinado devido às várias vezes em que é usado em contraste com o antônimo rãbá, 
"ser (tornar-se) em grande quantidade", "ser (tornar-se) grande" (Êx 16.17-18; 30.15; N m 
26.54; 33.54; Jr 29.6). 

me<at. Pouco, poucos, pequeno. Este vocábulo ocorre 101 vezes no AT. O sentido básico 
de me'at se vê nas seguintes passagens: Gênesis 30.30, "o pouco que tinhas antes da 
minha vinda"; 47.9, "poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida"; 1 Samuel 
14.6, "para o SENHOR nenhum impedimento há de livrar com muitos [raò] ou com poucos"; 
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1230 bvif (mã'al) 

Deuteronômio 7.7, "éreis o menor de todos os povos"; Salmos 8.5 [6], "pois o fizeste pouco 
abaixo de Deus" (TB); e assim por diante. 

Junta-se m"at à palavra 'ôd para formar a expressão 'ôd m"at, "um pouco de tempo". 
Ocorre sete vezes, sendo que em seis delas a expressão indica o fim da paciência divina 
com os ímpios e o início do juízo: Salmos 37.10; Isaías 10.25; 29.17; Jeremias 51.33; Ageu 
2.6. Na sétima passagem (Êx 17.4) Moisés reclama com Deus que o povo "está quase em 
via de" (ARA, "só lhe resta") apedrejá-lo. Também podemos destacar a freqüência com que 
a partícula interrogativa é prefixada a m"at a fim de formar perguntas, a maioria delas 
de natureza retórica. Por exemplo, "Achas pouco o me teres levado o marido...?" (Gn 30.15; 
cf. Nm 13.18; 16.9, 13; Js 22.17, etc.). 

Uma expressão freqüente com esta palavra é kim'aty "como um pouco" (18 vezes). Na 
maioria dos casos o contexto determinará a melhor tradução: 1) "um pouco mais", "quase" 
(Gn 26.10; SI 73.2; 119.87; Pv 5.14); 2) "logo", "em breve" (SI 81.14 [15]; Jó 32.22; 2 Cr 
12.7; SI 2.12); 3) "bem poucos", "um punhado" (SI 105.12; Ez 16.47; Is 1.9). 

V.P.H. 
"33170 (ma'ãtãpâ). Veja o n? 1 606a. 

(m"i). Veja o n? 1 577e. 

b^JQ (m"iil). Veja o n? 1 230b. 

)/PD {mayãn). Veja o n? 1 613a. 

1229 (mã'ak) apertar, espremer. 

O verbo aparece três vezes no AT ou possivelmente quatro (veja exame de Ez 23.21 
abaixo): 1) Levítico 22.24, "Não oferecereis ao SENHOR animal que tiver os testículos 
'machucados' [mã'ãk\, ou moídos [kãtút1, ou arrancados [nãtüq\, ou cortados [kárüty 
(provavelmente todas essas são referências a métodos de castração); 2) 1 Samuel 26.7, a 
"lança [de Saul estaval fincada na terra"; 3) Ezequiel 23.3, "ali foram apertados [mõ'ãkü] 
os seus peitos, e apalpados os seios da sua virgindade". Nessa alegoria de Jerusalém e 
Samaria emprega-se o relacionamento sexual para ilustrar o dessas duas cidades com o 
Egito, relacionamento que envolvia idolatria. 

Em Ezequiel 23.21b a expressão "os teus peitos jovens" (ARA, os peitos da tua 
mocidade") poderia ser melhor traduzida por "para apaipar os teus jovens peitos", lendo-se 
lim'õk (qal infinitivo construto) ou lima'êk (piei infinitivo construto) em lugar de lema'an. 

V.P.H. 

1230 {mã'al) transgredir, cometer uma falta, agir com infidelidade. 

Termos Derivados 

1230a t ^ ü (ma'al ) delito, falta. 
1230b rb^JÇ (m"íl) manto. 

mã'al ocorre 35 vezes, sempre no grau qal. Aparece com maior freqüência em 2 
Crônicas e Ezequiel. Dentre os profetas, apenas Ezequiel emprega esta palavra (à exceção 
de Dn 9.7). 
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1230 bvif (mã'al ) 

Em quase todas as referências bíblicas usa-se mã'al para designar a quebra ou a 
violação de lei religiosa como um ato consciente de traição. A vítima de tal ato é Deus_ 
Conforme veremos adiante, uma frase quase estereotipada é mã'al ma'al beyhwh„ 

"cometer ofensa contra o SENHOR" (Lv 6.2 [5.211; Nm 5.6; Js 22.31; 1 Cr 10.13; 2 Cr 12.2: 
26.16; 28.19, 22; 30.7). Uma forma variante, na primeira pessoa do singular, é mã'al 

ma'al biy "cometer infidelidade contra mim" (Lv 26.40; Ez 14.13; 20.27; 39.23, 26). 
Existem uns poucos casos em que a raiz é usada em contextos em que Deus não é o 

objeto da ação: 1) Provérbios 16.10, "[ao] julgar o rei, não transgrida \yim'al], pois, a sua 
boca"; 2) Jó, ao dirigir-se aos seus três consoladores: "como podeis me consolar se em suas 
respostas há falsidade?" (21.34; POPE, em AB, Job, "engano total"; BJ, "perfídia"; ARA, 
"como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade"); 3) Números 
5.12, 27. São estes últimos versículos, no livro de Números, que oferecem as melhores 
indicações quanto às nuanças da palavra má'al. Números 5.12 diz literalmente: "se a 
mulher de um homem se desviar [sãtâ] e cometer uma falta [mã'al] contra ele,...". O 
versículo 13 prossegue: "e um homem se deitar com ela". É óbvio, então, que "cometer 
uma falta" significa ser infiel, quebrar um contrato. A idéia geral é de abandono ou 
infidelidade. Talvez a palavra "perfídia" seja, dentre todas, a que mais se aproxima do 
sentido de mã'al. 

As vezes a raiz é aplicada a atos de prevaricação tanto de pessoas comuns, como no 
caso de Acã (Js 7.1; 22.20; 1 Cr 2.7), quanto de reis (Saul: 1 Cr 10.13; Acaz: 2 Cr 28.19; 
29.19; Uzias: 2 Cr 26.16, 18; Manassés: 2 Cr 33.19; Zedequias: Ez 18.24). Num maior 
número de vezes a palavra reflete uma acusação contra a nação de Israel desde o tempo 
no deserto (Nm 31.16; Dt 32.51) até os ministérios pós-exílicos de Esdras e Neemias (Ed 
10.2, 10; Ne 1.8). É a causa do exílio de Judá (Ez 39.23; Dn 9.7). Em um caso específico, 
um governante estrangeiro (Sisaque) entra em Jerusalém porque o povo de Israel "tinha 
transgredido" (2 Cr 12.2). O vocábulo não descreve os pecados de incrédulos, mas de 
crentes, povos da aliança, aqueles que "rompem a fé" com seu soberano. É nesse sentido 
que Ezequiel 18.24 enuncia o princípio: "desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo 
a iniqüidade ['ãivel] ...; na sua transgressão com que transgrediu [máW], e no seu pecado 
que cometeu [hãtã7]y neles morrerá". 

Dentre as muitas palavras usadas no AT para "pecar", mã'al é usada um maior 
número de vezes em frases paralelas a hátã' (q.v.), "pecar", "errar o alvo": Levítico 5.15, 
21; Números 5.6; 2 Crônicas 33.19; Ezequiel 14.13; 18.24. A LXX utiliza várias palavras 
para traduzir maal. E interessante que nessa versão a palavra usada com maior 
proeminência em Ezequiel é parapiptõ, "transgredir", ao passo que em Esdras e Neemias 
a palavra é asunthetôy "nâo cumprir (um contrato)", "desviar". Não existe um padrão 
equivalente na tradução de Crônicas. 

ma'al. Falta. O substantivo é usado 29 vezes, das quais 20 casos são de cognato 
acusativo do verbo mã'al. Desse modo encontramos a frase "se alguém cometer [mã'al\ 
uma falta [ma'al]n . 

m®lL Manto, capa, túnica. Este tipo de vestimenta talvez indique uma das roupas 
sacerdotais que o sumo sacerdote vestia para cobrir a estola sacerdotal. Tal como num 
poncho, havia um buraco no meio por onde passava a cabeça. Era também usado por 
pessoas de reputação: Samuel (1 Sm 28.14, no sheol!); Saul (1 Sm 24.5); Davi (1 Cr 15.27); 
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1230 bvif (mã'al ) 

Esdras (Ed 9.3); Jó (Jó 1.20); e as filhas de Davi (2 Sm 13.18). Quanto a usos figurados 
da palavra, cf. Isaías 59.17; 61.10; Jó 29.14; Salmos 109.29. Não está claro qual a relação 
entre m"il e macd. Uma das sugestões relaciona as idéias de "cobrir" e "agir com 
infidelidade", ou seja, pecar em secreto ou sob disfarce, por analogia com as palavras 
hebraicas bãgad, "agir traiçoeiramente", e beged, "veste" (veja o livro de Palache na 
bibliografia). 

Bibliografia: — PALACHE, J. L. Semantic notes on the Hebrew lexicon. Leiden, Brill, 
1959. esp. p. 10. — PORÚBCAN, S. Sin in the Old Testament. Aloisana, Herder, 1963. esp. 
pp. 30-1. — THAT. v. 1, pp. 920-1. 

V.P.H. 

(m&al), ^D {ma'al), H^iJQ (.ma'ãleh). Veja os n?3 1 624i, j, k. 

(ma'ãlãl). Veja o n M 627e. 

CX12 (mê*im). Veja o n? 1 640c. 

"IQ^D (ma'ãmâd\ -ÇVÇ (m&õmãd ) . Veja os 1 637d, e. 

HOC^O (ima'amásâ). Veja o n? 1 643a. 

C*pQI?0 (ma'ãmaqqim). Veja o n? 1 644e. 

MJI?0 (ma'ãneh), ITOQ (ma'ãnâ). Veja os n?s 1 650f, 1 651b. 

n ^ ® (ma'ãtsêbâ). Veja o n? 1 666f. 

(ma'atsád). Veja o n ! l 668a. 

(ma'ãtsôr). Veja o n? 1 675d. 

" i i p ç (ma'ãtsár). Veja o n? 1 675e. 

(ma'ãqeh). Veja o n! 1 679a. 

VtfVÇ (ma'ãqãsh). Veja o n? 1 684c. 

(ma'ar). Veja o n? 1 692d. 

(ma'droò). Veja os 1 686c, 1 689b. 

rnVü (m"ãrâ). Veja o n? 1 704a. 

J1XQ (ma'ãrãk). Veja o n? 1 694c. 

nDIPQ (ma'ãreket). Veja o n? 1 694e. 

(ma'ãrãm). Veja o n? 1 588d. 

u^HI/Ç (maVírafód). Veja o n? 1 702c. 

rÜVQ (ma'ãseh). Veja o n? 1 708a. 

UtoS)D (ma'd&?r). Veja o n? 1 711h. 

íip^Q (ma'ãshaqqâ). Veja o n! 1 713e. 

(rnip^ãO. Veja o n! 1 731b. 

H2Q (mappàh), nEü (mappuah). Veja os n?3 1 390a, b. 

f-EQ (mêpits). Veja o n? 1 745a. 

^DD (mappãl). Veja o n°. 1 392b. 

ntfÒEÇ (miplã'â). Veja o n? 1 768c. 
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1231 KSQ (mãtsãO 

H^SQ (miplaggâ). Veja o n? 1 769d. 

H^QÇ (mappèlâ). Veja o n? 1 392d. 

cfrSD (miplãt). Veja o n? 1 774e. 

T ^ D D (mipletset). Veja o n? 1 778b. 

(miplãs). Veja o n? 1 777b. 

r t e o (mappelet). Veja o n? 1 392e. 

bySC (mip'ãl). Veja os nf 1 792c, b. 

f S O (mappêts), |*5Q (mappãts). Veja os n?3 1 394c, b. 

IpDQ (mipqãd). Veja o n? 1 802g. 

(miprãts). Veja o n? 1 827a. 

fTj?"3PQ (mipreqet). Veja o n? 1 828. 

ÉnÇQ (miprãé). Veja o n! 1 831a. 

nirâsq (/mp&Td). Veja o n? 1 841b. 

nnçq (miptãh), nF.2Ç (maptêah). Veja os n?* 1 854e, f. 

]nçq (miptãn). Veja o n? 1 858b. 

ĵ ü (m^te). Veja o n? 1 192a. 

1231 KiSD (mõteãO ac/iar. 

No AT esta raiz é usada aproximadamente 450 vezes, a maioria delas no grau qal 
(306 vezes segundo Gerleman, mas 310 segundo KB, p. 553b). Conforme veremos adiante, 
embora o seu sentido básico seja o de "achar" (traduzido na LXX principalmente por 
euriskein), mãtsã' também assume outras nuanças de sentido. O grau nifal deste verbo 
aparece 141 (Gerleman) ou 135 vezes (KB). Também nesse caso seria de esperar o sentido 
passivo do qal, "ser achado". Mas idéias como "subjugado", "capturado" e "preso" também 
são discerníveis. Observe-se que na LXX a tradução do nifal de mãtsã' muitas vezes não 
é euriskõ, mas algo como haliskomai, "ser apanhado", "ser preso". 

Dados provenientes de línguas cognatas são úteis. O hebraico mãtsã' deve ser 
identificado com o aramaico m'tã\ "alcançar, obter" (a palavra que em AB tem sentido 
de "achar" é s'kah), com o etiópico mats'a, "vir, chegar", e com o ugarítico mzaJmtsay 

"alcançar" (UT 19: n? 1524). 
Parece, então, que existem motivos suficientes para identificar-se no grau qal de 

mãtsã' não apenas o sentido de "achar", mas também o de "chegar, encontrar, alcançar". 
Generalizando, podemos dizer que, sempre que se emprega mãtsã' para descrever o 
resultado a que se chega após um período de "procura", a tradução é "achar, encontrar". 
É assim que, em Deuteronômio 4.29, temos: "De lá buscarás [bãqash] ao SENHOR teu 
Deus, e o acharás [mãtsã']" Cf. Jeremias 29.13; Cantares 5.6. "Buscai [dãrash] ao 
SENHOR enquanto se pode achar [mãtsãT (Is 55.6); cf. 1 Crônicas 28.9; 2 Crônicas 15.2; 
"procurar-me-ão [sãAarJ, porém não me hão de achar [mãtsãY (Pv 1.28). 

A essa lista podemos acrescentar as inúmeras referências ao "achar favor [hên] aos 
olhos de alguém" (Deus ou uma outra pessoa): Gênesis 6.8; 18.3; 19.19; 32.5 [H 61; 33.8, 
10, 15; 34.11; 39.4; 47.25, 29; 50.4. Obviamente a idéia é de ganhar aceitação ou 
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1232 HSO (mãtsâ) 

conquistar aprovação. A expressão aparece cerca de 40 vezes no AT. 
Existem 12 casos em que o sujeito de mãtsã' é Deus: Gênesis 18.26, 28, 30; 44.16; 

Deuteronômio 32.10; Jeremias 23.11; Ezequiel 22.30; Oséias 9.10; Salmos 17.3; 89.20 (21]; 
Jó 33.10; Neemias 9.8. 

Quanto a outros significados de mãtsã' no grau qal, podemos assinalar os seguintes: 
1) "tocar", "acreditas tocar a fundo em Deus?" (PIB, Jó 11.7); "inutilmente procuraram 
alcançar a porta" (PIB, Gn 19.11); 2) "apanhar", "Que tua mão ... apanhe teus inimigos" 
(MM, SI 21.8 191); "angústias do inferno se apoderaram de mim" (SI 116.3); "Tributação e 
angústia se apoderaram de mim" (IBB, SI 119.143); 3) "acontecer a, sobrevir", "por que nos 
sobreveio tudo isto?" (Jz 6.13). 

Em certos casos o grau nifal também tem o sentido de "subjugado", "apanhado", 
* 

"capturado". E assim que, em Jeremias 50.24, lemos: "Babilônia, eis-te apanhada [mãtsâ] 

e presa [tópas]" (MM); "o ladrão ... se for apanhado" (IBB, Pv 6.30-31); "se um ladrão for 
apanhado roubando" (BLH, Êx 22.2 [1]). Também se vêem essas nuanças quando do 
emprego do particípio do nifal (han-nimtsã0. Desse modo, em Juizes 20.48 as frases "tudo 
o que encontravam" e "todas as cidades que acharam" devem ser, preferivelmente, 
traduzidas por "até o último capturado" e "todas as cidades capturadas". A lém desses usos 
técnicos, no nifal mãtsã' é, muitas vezes, apenas um sinônimo de hãyâ, "estar": Em 1 
Samuel 9.8, "tenho ... em mão" é, literalmente, "eis que encontrado em minha mão" (BDB, 
p. 594a:2a-D. 

Bibliografia: — DAHOOD, M. Northwest Semitic Philology and Job. In: The Bible 

in current Catholic thought. Ed. J. L. MCKENZIE. Nova Iorque, Herder and Herder, 1962. 
pp. 55-74, esp. p. 57. — IWRY, S. whnmts': A Striking Variant in IQIsa. Textus 5:34-43. — 
THAT. v. 1, pp. 922-4. 

V.P.H. 

(matstsãb), 3SG (mutstsãb). Veja os n?5 1398 c, d. 

nn^q (mitstsãbâ), rcsq (matstsêbâ). Veja os n™ 1398 f, g. 

-rçq (mctsãd). Veja o n? 1885c. 

1232 niiÇ (mãtsâ) esvaziar. 

O verbo é empregado sete vezes no AT, quatro no qal e três no nifal. Às vezes o verbo 
descreve a ação literal de drenar o sangue de uma ave oferecida em sacrifício (Lv 1.15; 
5.9) ou de drenar ou espremer a água existente em um novelo de lã (Jz 6.38). 

Em três oportunidades emprega-se o verbo figuradamente para descrever os inimigos 
de Deus que, do cálice da sua ira, beberam até a última gota: Isaías 51.17; Ezequiel 23.34; 
Salmos 75.8 [9], "sorvem-no até às escórias". Dahood traduz assim esse versículo: "Ah, 
certamente suas escórias (isto é, do cálice de Deus) serão sorvidas, os ímpios da terra 
beberão até a última gota". Esta tradução altera o TM de yimtsü (qal ativo) para yumtsü 

(qal passivo). A parte final de Ezequiel 23.34, citada acima, indica quais as conseqüências 
que caem sobre os ímpios que esvaziam esse cálice. Por remorso e por repulsa, elas 
espatifam o cálice como se este fosse a causa de sua queda e arrancam os seios como se 
estes fossem os membros culpados de elas pecarem. Uma descrição vivida! 

O último uso deste verbo encontra-se em Salmos 73.10 e uma vez mais descreve os 
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1233 nsc (mtsh) 

ímpios, que "bebem com avidez das suas águas" (MM). O sentido é bastante óbvio, 
ímpios são tão vorazes que engolem o oceano, nada deixando para os outros (uma 
hipérbole contundente). Não é necessário vincular este verbo aqui ao ugarítico místs,1 

"sugar", conforme o fez Dahood (Psalms, em AB, in loc.). 
V.P.H. 

rrçn (matstsá). Veja os n?s 1234a, 1400a. \ 

ubrrçc (mitshãlâ). Veja o n? 1881a. 

"ftffl (mâtsòd). I, II. Veja os n? 1885d, e. 

TTTiXQ Wtsüdà). I, II. Veja os 1885g, i. 

mSD (miísu/â). Veja o n? 1887b. 

n^iSS (m7sô/d). Veja o n? 1889 b. 

piSD (mátsôq), npíKG (metsüqâ). Veja os n f 1895d, e. 

(mãtsüq). Veja o n? 1896a. 

"TÍ2fl3 (mãtsôr). Veja o n? 1898a. 

mSÇ (mateteüO. Veja o n? 1400b. 

1233 nüC (mtsh). Aceita como raiz de: 
1233a IffSQ (mètsah) testa, fronte. 
1233b tnr^C (mitshá) caneleiras, pemeiras. 

mètsah. Testa, fronte. O substantivo aparece 13 vezes no AT, cinco das quais em 
Ezequiel (3.7, 8 [duas vezesl, 9; 9.4). A palavra é de etimologia incerta. Uma possibilidade 
é identificá-la com o verbo tsãhah, "ser (estar) brilhante, ofuscante", por analogia com o 
árabe tsabaha, "brilhar", tsabãh, "manhã", e tsabãh, "testa" (Blau; veja bibliografia). 

Os usos mais interessantes de mètsah encontram-se nos textos de Ezequiel e em um 
de Jeremias. Deus diz a Ezequiel (3.7) que todo Israel é de "fronte obstinada [hizqè 
mètsah] e duro de coração [q'shê lèb]n. A frase "obstinado/forte de fronte" (lit.) sugere, 
talvez, a imagem de um animal, um boi ou um carneiro, dando cabeçadas. Mas no 
versículo seguinte (3.8) Deus diz que ele tornou a fronte do profeta mais forte do que a 
fronte de seus inimigos. Isso é o mesmo que dizer que Deus não apenas dará ao profeta 
uma dureza igual à de seus inimigos, mas também que o tornaria ainda mais firme em 
prol da verdade do que as pessoas são contra ela. E possível que haja aqui um trocadilho 
intencional com o nome do profeta, que significa "Deus endureça/fortaleça", com base no 
verbo hãzaq. Cf. também 3.9. 

Em Ezequiel 9.4 Deus determina a um agente divino que percorra Jerusalém e 
coloque um sinal na testa dos homens que lamentassem e desaprovassem a imundície 
praticada na cidade. A palavra para "marcar" é taw, o nome da última letra do alfabeto 
hebraico, que na antiga escrita cananéia era grafada como um X. Cf também Gênesis 
4.15 Côt); 1 Samuel 21.14; Jó 31.35; Apocalipse 7.3, 4; 13.16; 14.1; 22.4. Isto lança talvez 
alguma luz sobre Jeremias 3.3, quando Jeremias diz acerca de seus ouvintes "tens a 
fronte de prostituta", o que é traduzido por JB como "tens mantido o olhar provocador de 
uma prostituta". Será que a acusação feita por Jeremias poderia ser, no entanto, uma 
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1234 f S Q (mãtsats) 

referência a alguma marca na cabeça de uma prostituta, tal como existe hoje em dia para 
di ferenciar as castas na índia? 

mitshâ. Cameleiras, perneiras. Palavra encontrada apenas uma vez no AT, em 1 
Samuel 17.6: " [Golias] trazia caneleiras de bronze nas pernas." Essas caneleiras, ou 
perneiras, eram a parte da armadura que protegia a parte frontal das pernas abaixo dos 
joelhos. 

Bibliografia: — BLAU, J. Etymologische Untersuchungen auf Grund des 
palástinischen Arabisch. VT 5:337-44, esp. p. 342. 

Acerca de mishâ: — GALLING, K. Biblisches Reallexicon. Tübingen, J. C. B. Mohr, 
1937. pp. 89-90. .. Goliath und seine Rüstung. Supp VT 15:150-69, esp. pp. 163-5. 

V .P .H. 

rrsq (m'tsiah). Veja o n? 1172a. 

H ^ D (metsulâ). Ve ja o n? 1889c. 

npKü (metsillâ). Ve ja o n? 1919e. 

C T l ^ ü (m'tsiltayim). Ve ja o n? 1919f. 

(mitsnepet). Ve ja o n? 1940c. 

(matstsál. Veja o n? 896e. 

n&fQ (mits'ãd). Veja o n! 1943d. 

" Í Ç M 0mitsar ) . Veja o n? 1948c. 

H22SD (mitspeh). Veja o n? 1950b. 

(matspôn). Ve ja o n? 1953d. 

1234 (mãtsats) esvaziar, sorver. Ocorre somente em Isaías 66.11, tãmotstsü 

wehit'annagtem, " (para quej sorvais e vos farteis". 

Te rmo Derivado 

1234a t n ^ q (matstsà) pães asmos, bolos asmos. 

U m substantivo feminino singular derivado da raiz mãtsats, o qual ocorre com 
freqüência na forma plural matstsôt (44 vezes). N a LXX e no NT a palavra empregada é 
azuma. Este pão sem fermento, preparado às pressas, era oferecido em refeições comuns 
a hóspedes inesperados (Gn 19.3; Jz 6.19-21; 1 Sm 28.24). Os israelitas, ao sair rapi-
damente do Egito, não t iveram tempo para esperar a massa crescer (Êx 12.39). 

Bolos asmos foram oferecidos em sacrifício quando da consagração de Arão e seus 
f i lhos ao sacerdócio (Êx 29.2), e eram regularmente oferecidos junto com a oferta de 
manjares ( L v 2.4-5), com a oferta pacífica (Lv 7.12) e ao fim do voto de nazirado ( N m 6.15, 
17, 19). O pão era levado num cesto (Êx 29.23; L v 8.2, 26; N m 6.15, 17). Os levitas 
a judavam nessa oferenda (1 Cr 23.27-29). Depois do sacrifício, o restante da oferta de 
manjares era comido pelos sacerdotes (Lv 6.16; 10.12). A época da reforma de Josias, 
sacerdotes dos altos comiam pães asmos junto com seus irmãos (2 Rs 23.9). 
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1235 c n s o (mitsray im) 

Por terem comido pães asmos na noite em que part iram do Egito (Êx 12.8) e durante 
as primeiras etapas de sua peregrinação (Êx 12.39), a partir de então anualmente os 
israelitas comiam pães asmos junto com ervas amargas por ocasião da Páscoa, fosse essa 
a primeira ou a segunda páscoa (Êx 12.14-20; N m 9.10). Comida junto com ervas 
amargas, o pão asmo era chamado de "pão de af l ição" (Dt 16.3). De início, a Páscoa, uma 
comemoração de uma única noite, distinguia-se da festa dos pães asmos, que ocorria nos 
sete dias seguintes à Páscoa. Mas as duas festas podem ser consideradas como Páscoa ou 
como "festa dos pães asmos". O comer o pão sem fermento começava ao f im da tarde do 
dia catorze do mês de nisã (Êx 12.15, 18; 13.6; 34.18; Lv 23.6; N m 28.17; Dt 16.3; Ez 
45.21) e prosseguia por sete dias (Dt 16.8 fala de seis dias, sendo que o sét imo é 
apresentado como um dia de assembléia solene). Por esse motivo a época era chamada de 
festa dos pães asmos (hag harnmatstsôt, Êx 23.15; 34.18; Lv 23.6; Dt 16.16; Ed 6.22; 2 Cr 
8.13; 30.13, 21; 35.17). Israel observou esse costume em Gilgal, quando estava entrando 
na Palestina (Js 5.11). 

J .P.L. 

(mêtsar). Ve ja o n? 1 973f. 

1235 C v ( m i t s r a y i m ) Egito. 

A palavra hebraica é de derivação incerta, mas está relacionada com o nome próprio 
acadiano Mitsr (Mutsur) e o nome próprio árabe Mitsr, que designam o Egito. Em 
hebraico, na forma o nome próprio designativo do Egito encontra-se no dual, indicando 
as duas divisões básicas daquele país: o alto Egito (sul do Egito) e o baixo Egito (a região 
do delta do Ni lo) . A razão da identificação do alto com o sul e do baixo com o norte é que 
o rio N i lo flui das regiões mais altas, ao sul, para as mais baixas, ao norte. Os próprios 
egípcios referiam-se à sua terra como t:iwy, "duas terras", ou Kemi, T e r r a Negra" , sendo 
que esta última expressão refere-se ao terreno viçoso e irrigado que constituía as margens 
do Ni lo. O nome Egito, palavra que vem do grego, possivelmente remonta à expressão 
egípcia Hi-ku-Ptahf a "Casa do espírito de (o deus) Ptah", uma antiga designação de 
Mênf is (que na Bíblia leva o nome de nõp; cf. IBB mrg.). 

Em rápidas palavras, pode-se por conveniência dividir e salientar a história egípcia 
nos seguintes e importantes períodos: 1) Reino Antigo/Período das Pirâmides/dinastias 
terceira a sexta (2700—2200 a.C.); 2) Reino Médio, especialmente a décima segunda 
dinastia (2000—1800 a.C.); 3) Reino Novo ou Período Imperial , dinastias décima oitava 
a v igés ima (1570—1090 a.C.); 4) período etíope, especialmente a v igésima quinta dinastia 
(715—663 a.C.); 5) dinastia saítica e vigésima sexta (633—525 a.C.); 7 ) dinastia 
ptolemaica (306—30 a.C.). De modo geral, a história do antigo Egito experimenta um 
desenvolvimento que, graf icamente, poderia ser ondular. A períodos de inovações, gran-
deza e expansão seguem-se épocas de encolhimento, retraimento e surgimento de 
movimentos centrífugos, e o ciclo se repete. 

É difícil, praticamente impossível, apontar denominadores comuns na rel igião do 
Egito ao longo de quase três mil anos de desenvolvimento. O espectro religioso vai desde 
um politeísmo grosseiro até um "monoteísmo" solar. A rel igião egípcia jamais definiu um 
Deus supremo aceitável a todos. Esse Deus foi Aton, Ra, Hórus ou Amon-Ra? Por outro 
lado, ninguém há de negar que um dos aspectos distintivos da rel igião dos egípcios era 
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1236 ^pq (maqqêl) 

a ênfase na vida depois da morte. E, no entanto, essa preocupação com a morte não era 
mórbida. Textos fúnebres são inevitavelmente alegres e otimistas. O conceito egípcio da 
vida após a morte é também fortemente materialista. A próxima vida é simplesmente uma 
seqüência desta aqui. É por isso que, por exemplo, mumificava-se o corpo, porquanto a 
existência corpórea era a única existência aceitável para os egípcios. 

No AT os patriarcas são as personagens bíblicas que, pela primeira vez, têm algum 
relacionamento com o Egito (Abraão, Gn 12). Isso teria ocorrido aproximadamente à época 
da décima segunda dinastia do Reino Médio. A história de José tem obviamente um pano 
de fundo egípcio, a ponto de o próprio ciclo estar na forma de um conto em simples prosa 
(uma criação egípcia). Entretanto, a partir da época de Moisés, a Bíblia em geral coloca 
a terra do Egito numa posição bastante negativa. É ela que oprime o povo de Deus, 
recusando-se a dar liberdade a Israel. São os profetas de Israel que em particular atacam 
a aproximação de seu país junto ao Egito. "Deixai-na a sós; o Egito está debaixo de juízo 
e tropeçará" é o conselho que eles dão. 

E assim mesmo, apesar de todas essas denúncias contra o Egito, duas passagens do 
AT acerca desse país são extremamente interessantes. Numa delas Josias, o piedoso rei 
de Judá, morreu porque não deu ouvidos à palavra de Deus por boca do faraó Neco (2 Cr 
35.20 e ss.). Na segunda, Isaías 19.16 e ss. antevê a conversão do Egito (e da Assíria) ao 
Senhor, "Bendito seja o Egito, meu povo" (v. 25). Inimigos tradicionais serão reconciliados 
sob as bênçãos divinas. 

Bibliografia: — GARDINER, A. Egypt ofthe Pharaohs. New York, Oxford University, 
1966. — WILSON, J. The Culture of Ancient Egypt. University of Chicago, 1956. — 
STEIXDORFF, G. & K. C. SEELE. When Egypt Ruled the East. University of Chicago, 1942. 

V.P.H. 

(matsrêp). Veja o n? 1972b. 

p Ç (maq). Veja o n? 1237a. 

rapq (maqqebet). Veja os n™ 1409c, d. 

Cnpü 0miqdãsh). Veja o n° 1990f. 

bnpq (maqhêl). Veja o n? 1991d. 

rnpü (miqweh), n}pD (miqwã). Veja os n?* 1994c, 1995a. 

Eipü (mâqôm). Veja o n? 1999b. 

"Tipü (mãqôr ) . Veja o n? 2004a. 

npq (miqqãh). Veja o n? 1124e. 

"KppÇ (miqtãr), "1 ?pC (muqtãr). Veja os n™ 2011d, e. 

r r a p O (miqteret). Veja o n? 2011f. 

1236 ^pq (maqqêl) vara, bastão, cetro (e.g., Gn 30.37; Jr 1.11). 

a^pq (miqlãt). Veja o n? 2026a. 

ntfppp (miqla'at). Veja o n? 2031a. 

Jljpq Cmiqnch), H]pD (miqnâ). Veja os n?* 2039b, c. 

CÇpC (miqsãm). Veja o n! 2044b. 
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1237 ppG (mãqaq) 

PíipD (miqtsõa'), H ^ p Q (maqtsu'â). Veja os n™ 2057a, 2056b. 

1237 p p O (mãqaq) apodrecer, deteriorar, infeccionar, definhar (de tristeza ou 
doença). 

Termo Derivado 

1237a pü (moqO apodrecimento, deterioração (Is 3.24; 5.24). 

mãqaq ocorre nove vezes no AT, oito no nifal e uma no hifil. Emprega-se o verbo na 
maioria das vezes para descrever aqueles que "perecem" ou "são consumidos" por causa 
de seus pecados, que os desumanizam: Levítico 26.39, Ezequiel 4.17; 24.23; 33.10. O 
pecado lança suas próprias sementes de apodrecimento. Numa linha de pensamento 
semelhante a esta encontramos o juízo de Deus contra aqueles que atacam Jerusalém na 
grande batalha escatológica da história (Zc 14.12, três vezes), "a sua carne se 
apodrecerá..., apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e se lhes apodrecerá a língua 
na boca". Cf. também Isaías 34.4. 

O sentido básico do verbo é perceptível em Salmos 38.5 [6]: "As minhas chagas se 
tornam fétidas e 'purulentas', por causa da minha loucura". 

V.P.H. 

KHpO (miqrã'). Veja o n? 2063d. 

rçpü (miqreh), rnpQ (m'qãreh). Veja os n?* 2068c, f. 

rnpp (jn'qêra). Veja o n? 2077d. 

nDpC (miqsheh), Hüpü (miqshâ). I, II. Veja os n™ 2086b, a; 2083b. 

"IO (mar), 10 (mõr). Veja os nf5 1249a. 

1238 (mãrà') I, bater asas (?). Ocorre somente no hifil, em Jó 39.18, "quando 
(a avestruz] sai batendo asas, ri-se do cavalo e de seu cavaleiro". 

1239 tOü (mr'). II. Ace i ta como ra iz de: 

1239a ( m * r f ) animal novo cevado. 

1239b nt^Ç (mur'â) papo ou canal alimentar (de ave). Ocorre somente em 
Levítico 1.16, "tirará o papo com o que estiver dentro" (BLH). 

mcri\ Animal novo cevado. merí' ocorre oito vezes no AT. BDB (p. 597) coloca esta 
palavra no verbete mãrã' II, "ser gordo, bem alimentado", mas não documenta o verbo 
no AT. Alguns são da opinião de que üm€ri\ "e o animal cevado", em Isaías 11.6, deve ser 
lido yimr*'ã, "alimentar-se-ão"; por isso a tradução encontrada na MM, "o touro e o leão 
comerão juntos". 

Com apenas uma exceção, em todas as oito passagens m'ri' é usado para designar 
gado criado e engordado intencionalmente para servir de sacrifício a Deus. A palavra 
hebraica não diz respeito às espécies, mas sim à qualidade do animal. O significado disso 
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1240 T1Ç ( m ã r a d ) 

é que, quando alguém oferece um sacrifício ao seu Senhor, oferece aquilo que tem de 
melhor e mais valioso. 

Tanto Davi (2 Sm 6.13) quanto Adonias (1 Rs 1.9, 19, 25) ofereceram, em ocasiões 
festivas, animais "cevados" ao Senhor. E, assim mesmo, o Senhor rejeita a oferenda desses 
mesmos animais quando sacrifícios e cerimônias religiosas exteriores passam a substituir 
a moral idade e integridade pessoal ( Is 1.11; A m 5.22). Ezequiel diz que, a lém da carne de 
homens e de outros animais, no dia do juízo de Deus sobre os inimigos de Israel as aves 
se banquetearão com animais cevados (Ez 39.18; cf A p 19.17-18, 21). 

A única passagem em que m'ri' aparece num contexto não-sacrificial é Isaías 11.6. 
Bibliografia: — A H A R O N I , I. On some animais mentioned in the Bible. Osiris 5:461-

78. — BODENHEIMER, F. S. Animal and man in Bible lands. Leiden Brill 1960 — 
B R U E G G E M A N N , W. Fatl ing. In: WD. v. 2, p. 246. 

V .P .H. 

H i n o (mart í ) , HbOD ( m a r e h ) . Ve ja os n?" 2 095h, i. 

niüinq (mera'ãshôt). Veja o n? 2 097f. 

"IZ^D (marbãd). Ve ja o n? 2 102a. 

n^HQ (marbeh). Veja o n? 2 103b. 

JTZnq (marbit). Veja o n? 2 103d. 

f (marbèts). Ve ja o n? 2 109b. 

(marbêq). Ve ja o n? 2 110a. 

FiSIQ (margôa'). Ve ja o n? 2 117b. 

ni^rJO (marglôt). Ve ja o n? 2 113c. 

i"Tür"!Q (margêmâ). Ve ja o n? 2 114b. 

rii?nç (margéTâ). Veja o n! 2 117c. 

1240 ~T)ü (mãrad) ser rebelde, rebelar-se, revoltar-se. 

Termos Derivados 

1240a t ~ n q (mered ) rebelião. 
1240b tJT.-nn (mardü t ) rebelião. 

O verbo é usado 25 vezes no AT, todas no grau qal. Aparece em Josué com mais 
freqüência do que em qualquer outro livro (cinco vezes, 22.16, 18, 19 (duas vezes] , 29). 

O verbo mãrad pode indicar a rebelião do homem contra o próprio homem (12 vezes ) 
ou contra Deus (12 vezes). A única passagem aberta a debates quanto à tradução é Josué 
22.19: "não vos rebeleis ... contra o SENHOR, nem vos rebeleis ( t imrõdü] contra nós" (ARA). 
A RSV traz: "não vos rebeleis contra o Senhor, nem nos façais rebeldes" ( lendo timridü em 
vez de timrõdu). Certamente essa tradução é possível à luz do versículo seguinte, que, 
ao lembrar o incidente de Acã, aponta para o fato de que o pecado de uma única pessoa 
implica muitas outras pessoas além de apenas aquela que é a culpada imediata. Por isso 
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1241 Wrõdák) 

a tradução da BJ: "não vos revolteis contra Yahweh e não nos façais participantes da 
vossa rebelião". 

Naqueles casos em que márad tem o sentido de revolta contra o homem, o verbo 
sempre é usado com referência a um rei de Judá ou ao povo de Israel tentando resistir 
ao jugo pesado ou à presença indesejada de um poder estrangeiro. A única exceção é o rei 
de Israel Jeroboão I, que seu contemporâneo Abias, rei de Judá, condenou por "rebelar-se" 
contra Salomão (2 Cr 13.6). Em alguns casos a Bíblia descreve essa rebelião com 
aprovação e em alguns casos com desaprovação. Assim sendo, a Bíblia endossa 
calorosamente as providências de Ezequias contra os assírios (2 Rs 18.7, 20 = Is 36.5). De 
outro lado, as ações de Jeoaquim contra os babilônios (2 Rs 24.1) e as de Zedequias contra 
o mesmo inimigo (2 Rs 24.20 = Jr 52.3; Ez 17.15; 2 Cr 36.13) são vistas como ações que 
violavam a vontade de Deus. Quer se fale da rebelião de forma positiva quer de forma 
negativa, é óbvio que a palavra tem a conotação de uma tentativa por parte do vassalo 
de anular ou revogar um tratado ou aliança. Quanto a usos semelhantes, cf. Gênesis 14.4 
e Neemias 2.19; 6.6. 

Uma vez que, no contexto político internacional, mãrad refere-se à deslealdade e à 
desunião entre nações que f izeram aliança entre si, então é natural pressupor que é nesse 
mesmo contexto de aliança rompida que o termo indique a rebelião do homem contra Deus 
(vejam-se as cinco passagens de Js 22, por exemplo). 

Quanto a sinônimos do verbo, podemos assinalar o uso de mãrad junto com: 1) shüb 

(Js 22.16, 18, 29; 2 Rs 24.1); 2) pãsha' (Ez 2.3; 20.38); 3) mã'al (Js 22.16, 22); 4) mãrâ 

(Ne 9.26); 5) qüm (2 Cr 13.6); 6) hãtsã\ 'ãwâ e rãsa' (Dn 9.5). Vejam-se todas essas 
palavras. 

mered. Rebelião. Palavra encontrada apenas uma vez no AT, em Josué 22.22, paralela 
a ma'aly "transgressão, deslealdade". 

mardüt . Rebelião. Usada apenas em 1 Samuel 20.30. Saul, acusando seu filho Jônatas 
de atividade subversiva por ajudar Davi, lança-lhe no rosto: "Filho de rebelião perversa" 
(lit.). Na maioria das versões a frase tem sido emendada. No TM ela aparece como ben-

na'ãwat hammardüt. A segunda palavra, na'ãwat, é um particípio feminino do nifal de 
'ãwâ, "curvar, torcer". Com base na LXX, que traduz esta palavra por korasiõn, a maioria 
dos estudiosos emenda na'ãwat para iia'ãraty "moça". Daí a tradução "fi lho de mulher 
perversa" (ARA) OU "filho de uma transviada" (BJ). 

Bibliografia: — DRIVER, S. R. Notes on the Hebrew text of the Books of Samuel. 

Oxford, Clarendon, 1890. pp. 134-5. — THAT. v. 1, pp. 925-7. 
V.P.H. 

HJIQ (mirdâ). Veja o n? 2121a. 

nTTTD (mardüt). Veja o n? 1240b. 

1241 ^ Y * ? (merõdãk) Merodaque, o principal deus da cidade de Babilônia. 

Merodaque é mencionado na Bíblia somente em Jeremias 50.2, "Tomada é Babilônia, 
Bel [bél] está confundido, e abatido Merodaque". Observe-se que aqui o nome Merodaque 
é paralelo à palavra bél, transliteração do atributo acadiano de Marduque, belum, 
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1241 j p o (m ' r õ d ã k ) 

"senhor". Fora esta menção em Jeremias 50.2, o nome de Merodaque aparece na Bíblia 
apenas em nomes pessoais, tais como Merodaque-Baladã (Marduk-apal- idinn), Evil-
Merodaque (Awe l -Maruduk) e Mordecai. 

E desconhecida a origem do nome Merodaque, embora várias et imologias tenham sido 
sugeridas. Em sumério a forma do seu nome é dAMAR-UD, e nos mais antigos registros 
silábicos (em babilônio antigo) o nome é marutuk (ma-ru-tu-uk). A tradução seria "O 
bezerro/filho de Utu (o deus-sol)". Outra possibilidade é que o nome signi f ique " f i lho da 
tempestade", pois a idéia que os textos apresentam de Merodaque é mais de um deus da 
tempestade, chuva, raios e trovões do que de um deus-sol (Jacobsen). 

Em acadiano a forma do nome é mar(u)duk{ú). E interessante a vocalização do seu 
nome em hebraico, m'rõdãk (na LXX é marodak). A lguns estudiosos são da opinião de que 
existe uma semelhança deliberada com 'ãdõnay, "meu senhor". O mais provável é que 
seja uma vocalização eufemística, assemelhando a palavra com mebõrõk, "maldito". 

Gera lmente se diz que Merodaque foi exaltado à sua posição de supremacia no 
panteão babilônico quando Hamurábi fez de Babilônia a capital política do sul da 
Mesopotámia (século x v m a.C.), embora fosse conhecido como um deus de menor 
importância já no terceiro milênio a.C. E, contudo, bem defensível a idéia de que somente 
no reinado de Nabucodonosor I (c. 1100 a.C.) Merodaque realmente se tornou o "rei dos 
deuses" (ve ja o texto de Lambert na bibliografia). Merodaque era fi lho de Enki (Ea ) de 
Eridu, o deus da sabedoria e patrono das artes mágicas. O próprio Merodaque foi pai de 
Nabu, o qual, próximo do f im do período neobabilônico (século VI a.C.), suplantou o pai em 
popularidade. 

Merodaque era o deus da cidade de Babilônia. A l i o seu templo era chamado É-sag-

ila, "a casa que ergue bem alto a sua cabeça". A seu lado encontrava-se a famosa torre de 
degraus (z igurate ) E-Temen-an-ki> "a casa dos alicerces dos céus e da terra", com 
aproximadamente 91 metros de altura. O grande portal oriental do templo, a porta santa, 
que ficava fechada a tijolos o ano inteiro, era aberto quando da principal festa de 
Merodaque, a festa de Akitu (Ano Novo) . Nesse dia comemorava-se o casamento de 
Merodaque com sua noiva, Sarpanitu, levando-se as estátuas de ambos para fora dos 
muros da cidade. Al i fora, simulando-se uma relação sexual entre os dois, assegurava-se 
a fert i l idade da terra no ano que se iniciava. Nessa festa também se recitava a história 
de Enuma Elish (o épico babilônico da criação). Merodaque, o herói dessa história, é 
nomeado pelos deuses para l iderar a luta contra T i amat e, depois de vencê-la, modela o 
universo a partir do corpo dela. 

Conquanto mencionado nominalmente apenas em Jeremias 50.2, sob o nome de Bel, 
fica ridicularizada a impotência de Merodaque como deus da Babilônia em Isaías 46.1; 
Jeremias 51.44; e especialmente Daniel 14.1-22. 

Bibliografia: — JACOBSEN, T. The battle between Marduk and T iamat . JAOS 88:104-
108. — LAMBERT, W. G. The reign of Nebuchadnezzar I, a turning point in the history 
of ancient Mesopotamian religion. In: The seed of wisdom. Ed. W . S. McCullough. 
Univers i ty of Toronto, 1964. pp. 3-13. — SCHOTT, A. Die Anfange Marduks ais eines 
assyrischen Gottes. ZAW 43:318-21. 

V .P . I I . 

^ J l ü (murdãp). Ve ja o n? 2 124a. 
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1242 ri/r (rnãrâ) 

1242 NNQ (mãrâ) ser rebelde, ser desobediente. 

Termo Derivado 

1242a Vy? (meri) rebelião. 

O verbo ocorre 45 vezes no AT, a maioria delas nos salmos de fundo histórico (10 
vezes) e em Deuteronômio (oito vezes). O verbo aparece 22 vezes no grau qal e 23 no hifil. 
Neste último caso, o sentido é de algo como "provocar com desafio ou afronta". 

Com apenas cinco exceções, todos os usos de mãrâ/meri referem-se à rebelião contra 
Deus. Essas cinco exceções são: 1) e 2) Deuteronômio 21.18, 20, que trata das providências 
disciplinares a serem tomadas por pais de um filho "contumaz [sôrcr] e rebelde"; 3) Jó 
17.2, "Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes 
contemplar a provocação"; 4) Jó 23.2, "Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado"; 5) 
Provérbios 17.11, "O homem mau só procura a rebelião" (TB). 

A rebelião a que mãrâ se refere é especificamente a rebelião de Israel/Judá contra 
Deus. Em apenas umas poucas oportunidades a nação não está envolvida. Estas aparecem 
nos cinco versículos assinalados no parágrafo anterior mais a referência ao anônimo 
"homem de Deus" que desobedeceu à ordem divina de não parar nem comer em Betei, mas 
prosseguir sem deter-se em seu caminho, e que, como conseqüência foi destroçado e morto 
por um leão (1 Rs 13.21, 26); a palavra também se encontra no terceiro cântico do servo 
sofredor (Is 50.5), "não fui rebelde/não ofereci resistência". Em Lamentações 1.18, 20 a 
confissão feita na primeira pessoa do singular é uma personificação de Jerusalém falando. 

mãrà/meri não apenas se refere à rebelião de Israel, mas basicamente designa a 
rebelião de Israel no deserto enquanto Deus a conduzia para Canaã. Algumas referências 
que documentam esse comportamento aberrante são Números 20.10, 24; 27.14, mais 
numerosas passagens em Deuteronômio, tais como 1.26, 43; 9.7, 24, etc. Existem vários 
livros posteriores que, em determinados pontos, são recapitulação da antiga história de 
Israel e em que se cita esse pecado: Salmos 78.8, 17, 40, 56; 106.7, 33, 43; Isaías 63.10; 
Neemias 9.26 (quando da entrada na terra prometida). 

Este pecado de rebelião pode ocorrer mediante palavras: queixando-se (Nm 17.10 
[251; 27.14); questionando e desafiando Deus a fazer o extraordinário a fim de satisfazer 
seus caprichos e desejos (SI 78.17 e ss.). Ou pode ser uma rebelião mediante feitos: 
obedecendo ao homem em vez de Deus (1 Sm 12.15); realizar ações contrárias à clara 
vontade de Deus devido às palavras de um "clérigo" (1 Rs 13.21, 26); "o teu proceder e as 
tuas obras" (Jr 4.17 e s.); "a sua língua e as suas obras" (Is 3.8). Aquilo contra o que se 
rebela com maior freqüência é "o mandamento/a palavra do SENHOR", ('et) pi 
(literalmente, "a boca"). 

Este é o objeto direto mais freqüente do verbo mãrâ: 1 Reis 13.21, 26; Lamentações 
1.18; Salmos 105.28; Números 20.24; 27.14, etc. 

mãrâ é encontrado em seqüência e também em paralelo com as seguintes palavras 
hebraicas: 1) sôrér, "contumaz" ("teimoso" BLH Dt 21.18, 20; Jr 5.23; SI 78.8); 2) 'ãtsab, 
"machucar, magoar" (Is 63.10; SI 78.40); 3) mã'an, "recusar" (Is 1.20; Ne 9.17); 4) pãsha\ 
"transgredir" (Lm 3.42); 5) nã'ats, "zombar" (SI 107.11); 6) hãtã', "pecar" (SI 78.17); 7) 
nãsâ, "testar" (SI 78.56); 8) mãrad, "rebelar-se" (Ne 9.26); 9) mã'as, "rejeitar", e hãlal, 
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1244 c n o (mãrat ) 

"profanar" (Ez 20.13); 10) meri, paralelo de haptsar, um infinitivo absoluto do hifil de 
pãtsar, "pressionar", talvez aqui com o sentido de "arrogância, presunção" (1 Sm 15.23). 

meri. Rebelião. Dos 23 usos deste substantivo no AT, 16 encontram-se em Ezequiel, e 
estes estão em sua maior parte na frase "casa rebelde" (que é uma referência a Judá): 2.5, 
6, 8; 3.9, 26, 27; 12.2 (duas vezes), 3, 9, 25; 17.12; 24.3; observe também em 2.7 e 44.6 
variações dessa frase. 

Bibliografia: — THAT. v. 1, pp. 928-30. 
V.P.H. 

nirno (marhébâ). Veja o n? 2 125d. 

T h Q (mãrôd). Veja o n? 2 129a. 

CTTÇ (mãrôm). Veja o n! 2 133h. 

f i l Q (mérôts). Veja o n? 2 137a. 

r r cnp Wrütsâ). Veja o n ! 2 212b. 

p m ç (mãrüq). Veja o n? 1 246a. 

T h O (màrôr). Veja o n? 1 248e. 

nno (marzèah). Veja o n? 2 140a. 

1243 r n ç (mãrah) aplicar. Ocorre somente em Isaías 38.21, 'Tome-se uma pasta de 
figos, e 'ponha-se como emplasto' sobre a úlcera". 

3JT1Ç (merhdb). Veja o n? 2 143e. 

p i l l Ç (merhãq). Veja o n? 2 151c. 

rarnç (marheshet). Veja o n? 2 152a. 

1244 (mãrat) alisar, tornar calvo, lustrar. 

O verbo é empregado 14 vezes no AT numa variedade de contextos. Três vezes ele se 
refere ao arrancar quer os cabelos quer a barba. Numa oportunidade esse gesto indica a 
tristeza que Esdras sentiu ao descobrir que seus compatriotas israelitas haviam se casado 
com estrangeiras (Ed 9.3). Em outras duas ocasiões essa mesma ação descreve não a 
tristeza, mas sim um ato de violência: 1) algo que Neemias fez àqueles que se casaram 
com mulheres estrangeiras (Ne 13.25); 2) "[Eu, isto é, o servo sofredor] ofereci as minhas 
costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me 'arrancavam' a barba" (IBB, Isaías 
50.6). Ligado a essas passagens podemos assinalar o uso do mesmo verbo para descrever 
a condição de calvície (Lv 13, 40-41) no contexto do diagnóstico de lepra. Ezequiel 29.18 
diz que Nabucodonosor "tornou calva" as cabeças dos moradores de Tiro. Isso não significa 
que Nabucodonosor arrancou-lhes o cabelo, mas sim que a calvície foi o resultado de 
carregarem pesos sobre a cabeça, em virtude de terem sido obrigados a participar de 
grupos de trabalhos forçados. 

A lém da passagem em Ezequiel 29.18, o verbo é empregado mais cinco vezes naquele 
livro: 21.9 [141; 21.10 [15]; 21.11 [161; 21.28 [33]. Cada um desses casos refere-se à espada 
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1245 * p D (mãrats) 

do Senhor, que está "polida", pronta para ser entregue nas mãos dos matadores, os 
babilônios, a fim de executarem juízo sobre o povo de Deus. 

Finalmente, usa-se este verbo para descrever os utensílios de bronze "polido" 
colocados no templo de Salomão, em Jerusalém (1 Rs 7.45). O vocábulo também é 
empregado no oráculo de Isaías contra a Etiópia, cujo povo é descrito como "de alta 
estatura e 'de tez luzidia'" (Is 18.2, 7). 

V.P.H. 

n ç (meri). Veja o n! 1 242a. 

ITTD (mVíO. Veja o n ! l 239a. 

(m€ribâ). Veja o n? 2 159c. 

n m ç (merirât). Veja o n° 1 248i. 

Wrirí). Veja o n? 1 248h. 

J j * (mõrek). Veja o n? 2 164c. 

Z p i q (merkãb). Veja o n? 2 163e. 

rfe~lÇ (markõlet). Veja o n? 2 165c. 

nÇTD (mirmâ). Veja o n? 2 169b. 

COTO (mirmás). Veja o n? 2 176a. 

j r ® (merêa*). Veja o n! 2 186f. 

H inp (mir'eh). Veja o n? 2 185b. 

m n Q (mar'it). Veja o n? 2 185c. 

fcBTO (marpê'). Veja o n? 2 196c. 

ÜSTID (marpés). Veja o n? 2 199a. 

1245 (niãrats ) estar doente, tornar doente. 

O verbo ocorre quatro vezes no AT. Em três delas (1 Rs 2.8; Mq 2.10; Jó 6.25) o verbo 
aparece no nifal e significa "tornar doente", isto é, "inflamar" ou "tornar intenso". Desse 
modo temos "uma 'dura' maldição", q'lálâ nimretset, em 1 Reis 2.8, e "'cruel' tormento", 
liebel nimráts, em Miquéias 2.10 (MM). 

A terceira passagem, Jó 6.25, é passível de dúvidas quanto à tradução: "Como são 
persuasivas as palavras retas!" Essa tradução atribui a mãrats um significado que, de 
outra forma, seria desconhecido. Pope (em A£, Jobf pp. 49, 55) traduz: "quão agradáveis 
são as palavras honestas", talvez com base na relação sugerida de nimftsü com nimVtsü 
(SI 119.103), "suave, agradável". Uma terceira possibilidade é interpretar a frase como 
uma pergunta, "o que há de doente em palavras retas?" (Tur-Sinai) ou "como palavras 
honestas podem ser amargas?" (Driver). A vantagem destas duas últimas sugestões é que 
ambas retêm a idéia básica de mãrats como algo indesejável. 

O quarto uso dessa raiz acha-se em Jó 16.3 (hifil), "o que o 'deixa doente' para 
responder?" (ARA, "o que é que te instiga para responderes assim?") ou, melhor ainda, "que 
peste — necessitas ter a última palavra" (JB). 
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1248 TTD (mãrar ) 

Bibliografia: — DRIVER, G. R. Some Hebrew words. JTS 29:390-6, esp. pp. 394-5. 
V.P.H. 

(martséa"). Veja o n! 2 209a. 

n ( m a r t s e p e t ) . Veja o n? 2 210b. 

1246 ( m ã r a q ) I, esfregar, polir, arear. 

Termos Derivados. 

1246a pV.Q (mãrüq) roupagem, esfregadura (Et 2.12). 

1246b p n q n ( tamrüq) raspagem, esfregadura (Pv 20.30). 

1247 p"TD (mrq ) . I I . A c e i t a c omo ra i z de : 

1247a p*lÇ (mãráq ) caldo de carne, sopa rala (Jz 6.19; Is 65.4). 

njP"TQ (merqãh). Veja o n? 2 215f. 

r.np-lü (mirqahat). Veja o n? 2 215h. 

1248 T T D (mãrar) I, ser amargo, fortalecer, ser forte. 

Termos Derivados 

1248a (mar) amargo. 
1248b - t (mõr) mirra. 
1248c tn^Ç (morra) amargura. 
1248d tn^G (mõrâ) mágoa. 
1248© t"lÍ"JQ (mãrôr) amargura. 
1248f t r r i n ç (m'rôrâ) coisa amarga. 

1248g r n n q (m*rérâ) feL Somente em Jó 16.13. 

1248h VT1Q (m'rirí) amargo. 

1248Í t m m ç (m'rtrút) amargura. 
1248j t~>QG (memer) amargura. 
1248k f r n q p (mamrôr) amargura. 
12481 T I N P N (tamrür) amargura. 

O verbo mãrar é usado 15 vezes, sempre tendo um homem e jamais Deus como 
sujeito, a menos que o verbo descreva uma interpretação que o homem dê acerca das 
ações e vontade de Deus. Por exemplo, Jó (e esta raiz e seus vários derivados aparecem 
um maior número de vezes em Jó do que em qualquer outro livro do AT [10 vezes]) assim 
se queixa: ao Todo-Poderoso, que amargurou a minha vida" (27.2, hifil de mãrar). 
Semelhantemente, Noemi diz: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara; porque grande 
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1248 "TIO (mãrar) 

amargura me tem dado o Todó-Poderoso" (Rt 1.20). 
É interessante observar que os hebreus exprimiam experiências trágicas, 

desagradáveis, descrevendo-as pelo sentido do paladar como amargas. Na realidade 
empregamos a mesma figura de linguagem: Foi uma experiência amarga; não foi de bom 
gosto aquilo que ele fez; sua esposa se veste sempre com muito bom gosto. 

Para a raiz mãrar somos de opinião que deve-se aceitar não apenas a tradução 
tradicional, "ser amargo/amargurar", mas também a tradução "ser forte/fortalecer". A 
razão disso é que a raiz ugarítico-árabe-aramaica mrr pode ter o sentido de "fortalecer, 
abençoar, elogiar". Em pelo menos quatro passagens do AT parece que essa é a tradução 
preferível. Desse modo, talvez uma melhor tradução de Êxodo 1.14 não seja "e lhes 
fizeram amargar a vida", mas "e lhes fortaleceram as vidas", isto é, os egípcios, ao impor 
trabalhos pesados, apenas tornaram os hebreus mais persistentes. O contexto sugere essa 
possibilidade. Juizes 18.25 refere-se não a "homens de ânimo amargoso", mas a "homens 
de ânimo resoluto". Eclesiastes 7.26 tradicionalmente traz: "Achei coisa mais amarga do 
que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços". Observa-se, no entanto, que o autor 
não está dando ênfase à amargura de uma mulher, mas à sua determinação; daí "Achei 
coisa mais forte do que a morte" (c f . Ct 8.6). Finalmente Ezequiel 3.14 diz: "eu fui 
amargurado na excitação do meu espírito." Mas por que o profeta haveria de estar 
amargurado, especialmente à luz do que ele viu e ouviu nos versículos 12 e 13? Propomos 
a tradução: "Prossegui fortalecido pelo fervor do meu espírito". 

mar. Amargo, forte. Este vocábulo aparece 37 vezes no AT. Na maioria das vezes usa-se 
o adjetivo num sentido figurado, como acontece com o verbo, para descrever uma emoção, 
embora se achem uns poucos exemplos de mar num sentido literal. As Escrituras falam 
de cachos de uvas amargas (Dt 32.32), águas amargas (Êx 15.23), alimentos (Pv 27.7) que, 
embora amargos, são saborosos para os famintos (c f . Is 5.20). 

Entre os usos literais há um interesse especial na frase "água amarga", em Números 
5.18-19, 23-24, 27. Mistura de água, pó tirado do chão e tinta, sendo por isso mesmo algo 
decididamente não-higiênico, a água amarga era usada num caso específico de 
investigação, para determinar se tinham ou não fundamento as suspeitas do marido 
enciumado de que sua esposa estava sendo infiel. Fica óbvio que a idéia é que 
freqüentemente a consciência de culpa produz sintomas somáticos, o princípio sobre o qual 
baseia-se o funcionamento do detector de mentiras. Às vezes essa investigação é chamada 
de ordálio ou juízo de Deus, mas tal designação não é muito precisa. O ordálio, usado na 
antigüidade e até a Idade Média, exigia que o acusado se submetesse a claros riscos 
físicos, tais como andar pelo fogo ou ser lançado ao rio estando amarrado. Supunha-se que 
era inocente todo aquele que não sofresse dano físico. O ordálio era comum na Assíria, 
mas o AT empregava, em vez disso, meios mais sensatos de obter provas, como aqueles 
a que estamos acostumados. A "água amarga" é, na verdade, mais como um detector de 
mentiras, conforme sugerido acima. Apenas uma mulher inocente seria normalmente 
capaz de submeter-se a essa cerimônia solene sem ter uma crise nervosa. O efeito 
adicional, que não tinha que ver com a água sem higiene, era provocado pela providência 
divina ao punir a culpada. 

Conforme assinalamos acima, o uso mais comum de mar é no sentido figurado para 
exprimir a reação emocional a uma situação destrutiva e arrebentadora de emoções. 
Algumas dessas situações eram: 1) esterilidade, no caso de mulheres (1 Sm 1.10); 2) 
desejo não realizado de morrer (Jó 3.20); 3) graves problemas familiares (Gn 27.34); 4) 
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1249 "".10 (mrr) 

exploração e penúria de povos minoritários (Et 4.1); 5) sofrimento e dificuldades pessoais 
(Jó 7.11; 10.1; Is 38.15); 6 ) situação hostil e precária (SI 64.3 [41) e mágoa com a apostasia 
de crentes (Jr 2.19); 7) o juízo do Senhor sobre os incrédulos (Sf 1.14); 8) 
descontentamento com liderança incompetente (1 Sm 22.2); 9) a idéia de morrer (1 Sm 
15.32); 10) frustração de sonhos e aspirações (Ez 27.30, 31). 

morrâ . Amargura, mágoa. Palavra empregada apenas em Provérbios 14.10, "O coração 
conhece a sua própria amargura". A forma da palavra hebraica é incomum, havendo um 
dagesh forte no resh. 

mõrâ. Mágoa (no sentido de decepção). Apenas em Gênesis 26.35, onde exprime a reação 
de Isaque frente à decisão de Esaú de casar-se com mulheres hetéias. 

mãrôr . Amargura, erva amarga. De acordo com Êxodo 12.8 e Números 9.11, era para 
a erva amarga ser comida na Páscoa junto com a refeição daquela ocasião. N o início as 
ervas amargas simbolizavam a pressa com que a refeição foi preparada (Êx 12.8), e, mais 
tarde, a tradição judaica viu nas ervas amargas uma lembrança do tratamento cruel a 
que os judeus foram submetidos no Egito. Cf Lamentações 3.15. 

m e rôrâ . Coisa ou erva amarga, veneno, venenoso. Em Jó 20.14 a palavra descreve 
v iv idamente o veneno de serpente (ARA, "fel de áspides"). Cf. também Deuteronômio 32.32; 
Jó 13.26; 20.25. 

meriri. Amargo, amargura. Deuteronômio 32.24. O texto de Jó 3.5 é problemático. Em 
vez de kaph mais a raiz márar, o que muito provavelmente temos é a raiz kámar I I , 
"ser/estar escuro", e, portanto, a tradução "que um eclipse o aterrorize" (isto é, ao dia do 
meu nascimento, BJ). 

m pr irüt . Amargura. Somente em Ezequiel 21.6 [111. 

memer. Amargura, mágoa. Somente em Provérbios 17.25, paralelo a ka'as, "tristeza", 

mamrôr . Amargura. Somente em Jó 9.18. 

tamrür . Amargura. O versículo mais conhecido em que esta palavra aparece é Jeremias 
31.15 (ARC) (= M t 2.18). Cf também Jeremias 6.26 e Oséias 12.14 [151. 

Bibliografia: — DAHOOD, M. Qoheleth and Recent Discoveries. Bib 39:302-18, esp. 
pp. 308-10. — GORDON, C. H. UT 19: n°. 1556. —MlCHAELIS, W . Pikros. In: TDNT. v. 6, pp. 
122-5. 

Acerca de mõr, "mirra": —VAN BEEK, G. W. Frankincense and Myrrh. BA 23:70-95. 
— . Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia. JAOS 78:141-52. 

V.P .H. 

1249 "I"1Q (mrr) . II. Aceita como raiz de: 

1249a "TÇ (mar ) gota. Ocorre somente em Isaías 40.15, goyim k'mar midd'11, "Eis 

que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai dum balde". 
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1250 rnXBP (m'sürâ) 

rrilD (m'rérâ). Veja o n? 1 248g. 

fUJEnO (mirsha'at). Veja o n? 2 221. 

(massa0. Veja os n~ 1 42ld, e. 

KÊQ (massõO. Veja o n? 1 421f. 

(mass"êt). Veja o n! 1 42 lh. 

Z22I2/0 (misgãb). Veja o n? 2 234a. 

"1Ü3Q (massôr). Veja o n? 1 423a. 

1250 rn*?D (mesürâ) medida (de capacidade). Derivação incerta. 

Õ i t o (mJiós). Veja o n? 2 246b. 

pn(jü (mishãq). Veja o n? 1 905f. 

HDCD&D (mastémâ). Veja o n? 2 251a. 

r c c n (m'sukâ). Veja o n? 2 241a. 

VSÈD (maskil). Veja o n? 2 263b. 

rrrspD (masktt). Veja o n? 2 257c. 

n"130p (maskõret). Veja o n? 2 264.1. 

rnÈD (misrâ). Veja o n? 2 288a. 

nanpO (masrépâ). Veja o n? 2 292d. 

1251 nTÇD (masrêt) frigideira, prato (2 Sm 13.9). 

(mashshâ). Veja o n? 1 424a. 

(mashshã'ôn). Veja o n? 1 425a. 

PÍK30 (mashshã'ôt). Veja o n? 1 425b. 

H^KBO (mish'álâ). Veja o n? 2 303b. 

1252 (mish'eret) bacia/tigela de amassar. 

Misturava-se farinha com água nesse utensílio doméstico, o mish'eret, que já continha 
massa em fermentação. Tais utensílios eram suficientemente pequenos para ser envoltos 
na roupa e transportados sobre os ombros (Êx 12.34), com até mesmo o calor do corpo 
ajudando a fermentação. Sapos encheram esses utensílios em uma das pragas no Egito 
(Êx 8.3 (7.281). Cf. também Deuteronômio 28.5, 17. É possível que a palavra esteja 
relacionada com s"õr , "levedura". 

V.P.H. 

(mishbftsôt). Veja o n? 2 320b. 

(mashbér), "13ÇQ (mashbãr). Veja os n f 2 321c, d. 
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1254 nÇÒ (mõsheh) 

na0D (mishbãt). Veja o n? 2 323e. 

HSSO (mishgeh). Veja o n? 2 325b. 

1253 ~m (mâshâ) tirar. 

Este verbo aparece apenas três vezes no AT. Uma é a passagem que explica o nome 
de Moisés, Êxodo 2.10. A outra referência é 2 Samuel 22.17 (e seu paralelo em SI 18.16 
(17J): "[o SENHOR] tirou-me das muitas águas". 

1254 n*JO (mõsheh ) Moisés. 

O versículo importante acerca da escolha do nome de Moisés é Êxodo 2.10, que diz: 
"[ela] lhe chamou Moisés [mõsheh], e disse: Porque das águas o tirei [m'shítihü]" No 
hebraico o nome próprio "Moisés" é um particípio ativo masculino singular do qal do verbo 
mãshâ, "tirar (para fora de)", e, por isso, deve ser traduzido como "aquele que tira para 
fora". Morfologicamente a forma do nome é a que normalmente se espera de um verbo 
como mãshâ, que os gramáticos da língua hebraica descrevem de variadas maneiras, tais 
como "verbo de consoante final fraca", tertia infirma, lamed he, e assim por diante. É 
assim com o verbo bãnâ, "construir", e o particípio ativo bõneh, "construtor", que seguem 
o mesmo modelo. 

Deve ficar claro que a etimologia apresentada em Êxodo 2.10 não tem o propósito de 
ser uma explicação filológica exata, como também acontece com a maior parte da 
onomástica do AT. Caso houvesse precisão, seria de esperar que o nome dado pela filha 
do faraó ao nenezinho não fosse mõsheh, "aquele que tira para fora", mas mãshuy, 
"aquele que é tirado para fora", isto é, um particípio passivo. 

Isso não significa que a explicação dada em Êxodo para o nome seja incorreta. Nem 
devemos chegar ao extremo de negar a historicidade do acontecimento mediante a 
sugestão de que tal história surgiu como uma etiologia do nome, isto é, que a história foi 
criada para responder à indagação de alguém: "por que o nosso grande ancestral 
chamava-se mõsheh?n. A resposta é que o nome "Moisés" é, à semelhança de muitos 
outros, um trocadilho, um jogo de palavras baseado em assonância. O nome é explicado 
dessa forma não porque o nome Moisés deriva de mãshâ, mas porque o nome faz lembrar 
o verbo. 

Em busca ainda de outras indicações, alguns têm olhado a grafia de Moisés na LXX. 
Ali a forma grega é mõysês. Escritores antigos explicaram essa grafia no sentido de 
"salvo (ysés) da água (mõ)n ou de "tirado (sés) da água (mõyT. 

Hoje em dia o consenso é de que "Moisés" remonta a uma raiz egípcia ms, "criança", 
mss, "nascer", ms aparece num antropônimo em egípcio, mas é mais prontamente 
identificado como a segunda parte de nomes teofóricos, Ahmose — Ah nasceu, Ptahmose 
— Ptah nasceu, interpretando-se mose como antigo perfectivo egípcio do verbo mss. Essa 
raiz egípcia aparece claramente na Bíblia no nome "Ramessés" (ra'amsês, Êx 1.11; 
ra'm'sés, Gn 47.11; Êx 12.37; Nm 33.3, 5). Em egípcio a forma é R'-ms-sw, "Ra é aquele 
que o gerou", em que o particípio ativo mas é seguido do pronome pessoal masculino se, 
"o". 

Lingüisticamente, o problema é explicar a relação entre as sibilantes s em egípcio e 
sh em hebraico. O problema fica solucionado com a demonstração de que escritos egípcios 
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1255 rtôç (mãshah) 

de nomes semíticos mostram em sua maioria s no lugar do semítico sh (GRIFFITHS, pp. 
229-30). 

Bibliografia: — CASSUTO, U. A Commentary on the Book of Exodus. Jerusalém, 
Magnes Press, 1967. pp. 20-1. — COLE, R. Exodus. In: Tyndale O. T. commentaries. Inter-
Varsity, 1973. pp. 58-9. — GARDINER, A. The Egyptian origin of some English personal 
names. JAOS 56:189-97, esp. pp. 192-4. — GRIFFITHS, J. G. The Egyptian derivation of the 
name Moses. JNES 12:225-31. — TDNT. v. 4, pp. 848-64. 

V.P.H. 

rtàÇ (mashsheh). Veja o n? 1 427b. 

ntTOC (m'shô'&). Veja o n? 2 339b. 

n:vtòn Wshúbâ). Veja o n? 2 340e. 

natiO (m'shügâ). Veja o n? 2 341a. 

OÍDÇ (mãshôt). Veja o n? 2 344e. 

1255 nÇ/Ç ( m ã s h a h ) ungir, espalhar um liqüido. 

Termos Derivados 

1255a ti~ífTjp (mishhâ) óleo de unção. 

1255b tr inco (moshhà) porção. 

1255c ITPvpÇ (mãshiah ) aquele que é ungido. 

1255d rtáOQ (mimshah) expansão (Ez 28.14). Significado incerto. 

O verbo mãshah e seus derivados ocorrem cerca de 140 vezes. É mais freqüente no 
Pentateuco e nos livros históricos; nos profetas é encontrado como verbo apenas duas 
vezes com a conotação religiosa de unção sagrada (Is 61.1; Dn 9.24). 

No uso cotidiano mãshah podia referir-se à ação de passar (mãshah ) óleo num 
escudo (Is 21.5), pintar (mãshah ) uma casa (Jr 22.14) ou aplicar (mãshah ) óleo ao corpo 
(Am 6.6). 

No contexto do ritual religioso, mãshah envolvia uma aplicação cerimonial de óleo 
em itens como o tabernáculo, o altar ou a bacia (Êx 40.9-11) ou até mesmo a oferta pelo 
pecado (Êx 29.36). Num maior número de vezes emprega-se mãshah para designar a 
investidura cerimonial em cargos de liderança, uma ação que envolvia o derramamento 
de óleo que estava num chifre sobre a cabeça do indivíduo. De longe, a menção mais 
freqüente a mãshah ocorre com referência a reis como Saul e Davi de Israel (2 Sm 12.7; 
mas observe-se Hazael, um arameu, 1 Rs 19.15). O sumo sacerdote era ungido (Êx 29.7; 
Nm 35.25), e também o eram outros sacerdotes (Êx 30.30). Em duas oportunidades 
menciona-se a unção de um profeta (1 Rs 19.16; Is 61.1). 

mãshah possui um quádruplo significado teológico. Primeiro, ungir algo ou alguém 
indicava uma separação oficial para o serviço divino. Moisés ungiu Arão "para consagrá-
lo" (leqaddeshô, Lv 8.12; cf Êx 29.36 quanto ao altar). Observe-se a expressão "ungiram 
ao SENHOR" (1 Cr 29.22). Embora mãshah indique uma posição de honra, também 
representa um aumento de responsabilidade. Tanto Saul quanto Davi são convocados a 
prestar contas de seus pecados com o lembrete: "o SENHOR te ungiu [mãshah] rei" (1 Sm 
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1255 rtôç (mãshah) 

15.17; 2 Sm 12.7). Segundo, conquanto o agente da unção possa ser um sacerdote ou 
profeta, os escritores falam dos ungidos como aqueles a quem o Senhor ungiu (e.g., 1 Sm 
10.1; 2 Sm 12.7). Tal forma de expressão salienta que é Deus quem é o agente 
competente, que o ungido é inviolável (1 Sm 24.8 e ss.) e que o ungido deve ser tido na 
mais alta consideração (cf. 1 Sm 26.9 e ss.). Terceiro, pode-se inferir que o entendimento 
à época era que a capacitação divina acompanhava o mãshah. Acerca de Saul e também 
de Davi se diz que, com relação à sua unção, "o espírito do SENHOR se apossou" deles (1 
Sm 10.6 e ss.; 1 Sm 16.13 e ss.). Por fim, na forma mãshiah, a palavra mãshah foi 
associada ao libertador prometido e que viria, Jesus. Embora, ao contrário do que muitas 
vezes se supõe, essa associação com o vocábulo mãshah não seja tão freqüente no AT, é 
cada vez mais perceptível no AT a perspectiva de um governante justo e cheio do Espírito 
(cf. Is 9.1-7; 11.1-5; 61.1). 

mãshiah. Ungido, aquele que é ungido. Esta palavra, empregada como adjetivo e 
substantivo, ocorre cerca de 40 vezes no AT, basicamente em 1 e 2 Samuel e em Salmos. 
Conquanto possa designar uma função, tal como a do sumo sacerdote (Lv 4.3), mãshiah 
é quase exclusivamente reservado como sinônimo de "rei" (melek, q.v.), como em textos 
poéticos, onde é paralelo de "rei" (1 Sm 2.10; 2 Sm 22.51; cf SI 2.2; 18.50 [51]; mas cf. SI 
28.8, onde é paralelo de "povo"). São notáveis as frases "o ungido do SENHOR" (mãshiah 
YHWH) ou equivalentes, tal como "seu ungido", as quais se referem a reis. Títulos 
honoríficos, sem dúvida, as expressões também ressaltam o relacionamento especial entre 
Deus e o ungido. 

Um texto bastante debatido é aquele que menciona Ciro, um não-israelita, como o 
ungido do Senhor ( l imshihô , Is 45.1). Caso mãshiah seja entendido como indicativo de um 
rei ideal, piedoso e reto, então a designação "ungido" provoca dificuldades, pois Ciro era 
adorador de Marduque (ou Merodaque) e de outras divindades pagãs. Entretanto, foi Ciro 
quem o Senhor designou para uma tarefa específica. O trecho de Isaías sugere que 
entenda-se mãshiah como alguém "escolhido" (bãhar, q.v.) para uma tarefa, caracte-
risticamente uma tarefa de libertação — a libertação de Israel das mãos de seus captores 
babilônios, fazendo o povo de Deus voltar à sua terra. 

No que diz respeito ao rei, essa tarefa estava centrada num governo justo no contexto 
da graça divina, o que incluía libertação da opressão. Saul, o primeiro rei, em sua 
primeira grande campanha militar exemplificou as qualidades de um mãshiah (1 Sm 11). 

Ele foi dotado do Espírito de Deus, obteve vitória sobre os inimigos amalequitas e 
permitiu que vivesse um grupo que, por suas ações, merecia a morte (1 Sm 11). Devido 
ao pecado de Saul e à sua postura global diante de Deus, é Davi quem se torna o 
arquétipo do mãshiah. 

A literatura de Salmos considera de modo todo especial o mãshiah como agente de 
Deus ou seu vice-regente (como em SI 2.2). Nesta passagem bastante debatida, o primeiro 
nível de significado pode ser o de um rei israelita imediato que, por estar aliado com 
Deus, é o mãshiah contra quem inimigos lutam em vão. Até mesmo a promessa de que 
os confins da terra estarão sob a posse do mãshiah harmonizam-se com as expectativas 
de Israel quanto ao rei nacional (SI 72.8 e ss.; SI 18.44-48). Mas pelo NT ficamos sabendo 
que o mãshiah de Salmos 2 não pode ficar limitado a um rei que há de ocupar o trono, 
mas é uma referência ao vice-regente incomparável, Jesus Cristo (At 13.32 e ss.; cf. Hb 
1.5; 5.5). Os assim denominados salmos reais, inclusive portanto Salmos 2, podem ser 
considerados legitimamente messiânicos, muito embora alguns inicialmente possam 

885 



1255 rtôç (mãshah) 

referir-se ao monarca de Israel. As afirmações do salmo salientam a administração jus 
a função salvadora e o governo universal de Jesus Cristo. 

[Esta posição de dupla referência ou de cumprimento típico aplica-se, sem dú 
alguma, a algumas passagens do AT. Existe, contudo, um certo consenso de que al 
salmos e outras passagens proféticas que não podem referir-se ao rei de Israel ou 
alguma situação da época, devem estar se referindo diretamente a Cristo. 

É assim que um salmo real (45.6 (7j), mediante uma tradução natural e literal, fi 
do rei como divino, e Salmos 110.1-5 [2-6] refere-se ao filho de Davi como Senhor de D 
— e também diz que esse rei é um sacerdote, algo não permitido em Israel. (É verd 
que parece que 2 Sm 8.18 chama os filhos de Davi de sacerdotes, mas provavelmen 
ocorre aí um problema textual no hebraico. Parece que o hebraico literalmente cha~ 
Benaia e os quereteus de sacerdotes. Na realidade, tanto a LXX deste versículo quanto 
textos hebraico e septuagíntico da passagem paralela de 1 Cr 18.17 não empregam 
palavra "sacerdote"). Existe, portanto, fundamento para vermos em Salmos 2 uma 
referência messiânica direta. Aliás, o versículo 12, tal como é normalmente interpretado, 
deixa implícito que as pessoas são exortadas a confiar nesse filho ungido — que 
certamente não é Davi. 

Entretanto, é fato que o aguardado Filho de Davi é raramente chamado de Messias 
no AT. Muitas outras designações são usadas (Ramo, Renovo, Filho de Davi, etc.). Mesmo 
nos MMM é ambíguo o uso da palavra "Messias". Ali mencionam-se um Messias de Arão 
e um Messias de Israel, aparentemente dois personagens distintos, talvez nenhum deles 
sendo o verdadeiro Messias. Mas também, ainda nos MMM, encontra-se expressa nos 
Testemunhos e no Florilégio a esperança da vinda de uma grande personalidade que não 
é identificada com o líder da comunidade de Qumran, o Mestre de Justiça, nem é 
denominada Messias (exceto uma única vez, na citação de SI 2.2), mas é chamada de 
Rebento de Davi, etc. (T. H. GASTER, The Dead Sea Scriptures, ed. revista, Doubleday. 
1964, pp. 297, 329, 334-9). O extenso uso do termo Messias (Cristo) como título do grande 
Filho de Davi é basicamente um fenômeno do NT. R.L.H.] 

Nem todos os que concordam que o mãshiah de Daniel 9.26 é uma referência a 
Cristo também interpretam mãshiah à mesma maneira em Daniel 9.25, onde temos a 
descrição de um príncipe. Deve-se salientar, entretanto, que o AT realmente empregava 
o termo mãshiah para designar o Salvador que havia de vir, Jesus. 

A validade da repetida declaração de que no AT mãshiah jamais se refere a uma 
figura escatológica, o Messias, depende da interpretação de Daniel 9.26. Conquanto 
alguns sustentem que o ungido (mãshiah) que seria "cortado" (EBB; ARA, "morto") foi Onias 
I I I (deposto do cargo de sumo sacerdote em 175 a.C.), com base no contexto (v. 24) existem 
fortes motivos para considerar o mãshiah como ninguém menos do que Jesus Cristo. 

mishhâ. Óleo de unção, unção. Vocábulo encontrado apenas em Êxodo, Levítico e 
Números, mishhâ refere-se ao óleo utilizado na unção ritual. O óleo, preparado de acordo 
com uma fórmula (Êx 30.22 e ss.), era aspergido (nãzâ ) sobre as autoridades e sobre as 
suas vestes (Ex 29.21), mas, sobre a cabeça do sumo sacerdote, era derramado (yãtsaq) 
(Êx 29.7; cf. Lv 8.10-12). 

Descrito como santo, sua aplicação no tabernáculo e seus apetrechos santificava-os 
(qiddêsh). Sacerdotes que foram ungidos tinham restringidas as suas atividades (Lv 
21.12; cf. Lv 10.7). Compreende-se e aprecia-se melhor a consagração de homens e coisas 
para o serviço de Deus mediante o símbolo tangível usado nesse caso, um óleo perfumado. 
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moshhâ. Porção. Parte de algumas ofertas (i.e., da oferta pacífica, Lv 7.28-35) era 
reservada como porção (moshhâ ) consagrada para o sacerdote. A ARC, concentrando a 
atenção no sacerdote, traduz 1'moshhâ por "por causa da unção" (Nm 18.8). 

Bibliografia: — ELLISON, H. L. The Centrality of the Messianic Idea for the OT. 
1953. — HARHIS, R. L. Psalms. In: The Biblical Expositor. Ed. C. F. H. Henry. Holman, 
1973. pp. 435-52. — JOCZ, J. Messiah. ZPEB, v. 4, pp. 198-207. — PAYNE, J. B. The 
theology of the Older Testament. Zondervan, 1962. pp. 257-84. — RLCHARDSON, TWB, pp. 
44-5. — TDNT. v. 9, pp. 496-527. 

V.P.H. 

-IHGiQ (mishhãr). Veja o n? 2 369b. 

rrnço (mashhit). Veja o n? 2 370a. 

nnOD (mashhêt), ITIGC (mishhat). Veja os n.°* 2 370b, c. 

Í7Í2ÜC (mishtôah). Veja o n? 2 372b. 

(mishtãh.). Veja o n? 2 372a. 

(mishtãr). Veja o n! 2 374b. 

1256 "ÍÇQ (meshi) um tecido fino para confecção de roupas, talvez seda (Ez 16.13). 

iT0O (máshiah). Veja o n? 1 255c. 

1257 "jÇÇ (mãshak ) tirar, puxar, arrastar, agarrar. 

Termos Derivados 

1257a t"]Ç?Q (meshek) bolsa. 
1257b r p 0 b (mõsheket) cordas. Ocorre somente em Jó 38.31, mõshkôt k'sil, 

"laços do Órion". 

O verbo aparece 36 vezes no AT, tendo uma variedade de nuanças em seu campo 
semântico. 

Com apenas seis exceções, o verbo sempre aparece no grau qal. Em três vezes usa-se 
o nifal (Is 13.22; Ez 12.25, 28), todas com o sentido de "prolongar, continuar". Esse, 
contudo, não é um uso distintivo do nifal. Assim, Salmos 85.5 [6] traz "Prolongarás a tua 
ira por todas as gerações?", e Salmos 36.10 [11], "Continua a tua benignidade aos que te 
conhecem" (os dois casos no qal). Cf. Neemias 9.30. Existem também três usos do pual, 
dois em Isaías 18.2, 7 (onde é paralelo de mãrat; na K J V a tradução é "espalhado e 
esfolado", mas é preferível "alto e bronzeado", EP) e um em Provérbios 13.12, "A esperança 
que se adia faz adoecer o coração". 

Os seguintes sentidos estão ligados ao verbo mãshak no qal: 1) "Fazer subir": 
Gênesis 37.28, "os irmãos de José o alçaram e o tiraram Palâ) da cisterna"; Jeremias 
38.13, "Puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram Vãlâ] da cisterna". 2) "Prolongar": 
Salmos 36.10 [11]; 85.5 [6] já foram mencionados. Cf. também Salmos 109.12 e Jeremias 
31.3, "por isso conservei para ti o amor" (BJ ) . 3) "Associar-se com": Salmos 28.3, "Não me 
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associes aos ímpios" (ARA, "Não me arrastes com os ímpios"); Oséias 7.5, "deu a mão aos 
escarnecedores [mãshak yãdô]" possivelmente significa "associou-se com escarnecedores' 
(veja GORDON, UT 19: n? 1582, quanto à expressãoyd mtkt). 4) "Enganar": Jó 24.22, "Com 
seu poder ele engana os poderosos" (ARA, "por sua força prolonga os dias dos valentes"); 
talvez também Jó 21.33, "todos os homens o seguem [isto é, ao que morreul", caso o 
sentido da frase seja de que os que sobrevivem ao falecido procuram conscientemente 
imitar o estilo de vida do morto, em vez de ser simples referência ao cortejo fúnebre. 
Nessa categoria também poderíamos colocar Oséias 11.4, "Atraí-os com cordas humanas": 
Juizes 4.7 e, no nível do amor humano, Cantares 1.4. 5) "Empunhar uma arma", 
especialmente "empunhar/entesar um arco": 1 Reis 22.34; 2 Crônicas 18.33; Isaías 66.19; 
ou "soar longamente (um instrumento musical, uma trombeta)": Êxodo 19.13; Josué 6.5. 
6) "Apoderar-se de" ou "arrastar": Salmos 10.9 (possivelmente); Jó 41.1 [40.251. Em seu 
comentário sobre Jó, Tur-Sinai, numa nota de rodapé à página 335, diz que "em lugar 
algum da Bíblia mãshak eqüivale a 'arrastar', mas sempre, à semelhança do árabe 
maska, tem o sentido de "apoderar-se de, arrancar". Essa afirmação é bastante 
questionável. 7) "Ir/marchar", Juizes 4.6, ou "tomar", Êx 12.21. 8) Podemos, por fim, 
assinalar a frase em Eclesiastes 2.3, "Busquei em meu coração 'arrastar* [limshôk] a 
minha carne com vinho" (lit.). A interpretação costumeira dessa passagem se vê na 
tradução encontrada na PIB, "Propus-me regalar minha carne com vinho". Porém, apenas 
em uma passagem do Talmude Babilônico encontra-se apoio para essa tradução: bly 'gdh 
mwskyn Lbw sl 'drn kmym, "mestres da Agadá (tratado homiléticol refrigeram o coração 
dos homens como água" (Hagigah 14a). 

meshek . Saco, bolsa, preço. Este substantivo com segol ocorre apenas duas vezes. 1) 
Jó 28.18, "A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas" (cf. também Tur-Sinai). 
2) Salmos 126.6, "Quem sai andando e chorando enquanto semeia". Embora essa seja uma 
tradução respeitada e tradicional, uma mais exata e preferível é: "embora ele saia 
chorando, levando uma 'bolsa' de sementes... fnõsé' meshek hazzãra1". Pode-se 
relacionar esta frase hebraica com Amós 9.13, "... o que pisa as uvas Isegue logoj ao que 
lança a semente [mõshêk hazzãra1". meshek seria, então, o utensílio com o qual o 
semeador carregava as sementes. Em várias línguas cognatas a palavra mshk significa 
"pele, couro", talvez o produto com que se fazia uma bolsa. Gordis (veja Bibliografia) 
traduz a frase de Salmos 10.9 não por "ele apanha o pobre 'quando o arrasta' [bmshkw] 
para sua rede" (lit.), mas "ele apanha o pobre em seu saco [b*mashkô], em sua rede", onde 
meshek é paralelo a reshet, "rede, armadilha". 

Bibliografia: — GORDIS, R. Psalm 9-10: a textual and exegetical study. JQR 48:104-
22, esp. pp. 116-7. 

Acerca de mãshak em Ec 2:3, comparem-se os seguintes artigos: — CORRÉ, A. D. A 
reference to Epispasm in Koheleth. VT 4:416-8. — DRIVER, G. R. Problems and solutions. 
VT 4:225-45, esp. pp. 225-6. 

Acerca de meshek: — KOHLER, L. Hebràische Vokabeln II. ZAW 55:161-74, esp. pp. 
161-2. 

V.P.H. 

2DVQ (mishkãb). Veja o n? 2 381c. 

r f e t f ü (m'shakkelet). Veja o n? 2 385e. 
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1258 Cmãshal) 

(mishkãn). Veja o n? 2 387c. 

roçc (mõsheket). Veja o n? 1 257b. 

1258 ^ G (mãshal) I, representar, ser semelhante a. 

Termos Derivados 

1258a t^ÇG (mãshãl ) provérbio. 

1258b t ^ Ç (mãshal) II, falar em provérbios. 

1258c t^ÇG (mõshel) I, semelhança. 

1258d t^SG (meshõl) dito zombeteiro. 

O verbo ocorre sete vezes, sendo cinco no nifal (SI 28.1; 49.12, 20 [13, 21]; 143.7; Is 
14.10). Inevitavelmente o sentido é o de "tornar-se semelhante a, ser comparável a". A 
raiz aparece uma vez no hifil (Is 46.5, onde é paralelo a dãmâ), também com o significado 
de "comparar", e uma vez no hitpael (Jó 30.19), com um sentido semelhante na tradução. 

Em todas as passagens acima, os dois objetos comparados pressupõem um contraste 
em que há uma nuança de depreciação e menosprezo. Desse modo, "não suceda ... seja eu 
semelhante aos que descem à cova" (SI 28.1), "a quem me comparareis para que eu lhe 
seja igual?" (Is 46.5), "[eu] me tornei semelhante ao pó e à cinza" (Jó 30.19). 

Não está claro qual é exatamente a relação existente entre mãshal I, "ser 
semelhante a", e mãshal III, "governar", se é que existe alguma relação entre as duas 
palavras. Quanto a indícios do relacionamento cognato entre as duas, basta assinalar que 
a tradução "governar" é peculiar ao hebraico, ao passo que a tradução "ser semelhante a" 
é comum à maioria das línguas semíticas. Houve quem propusesse que o sentido de 
"governar" surgiu daquela mentalidade envolvida com a idéia de magia simpática, ou seja, 
a de que a ação simbólica (neste caso a ação de governar) faz lembrar os efeitos que ela 
espera produzir (Godbey). No geral essa sugestão tem sido desacreditada. 

mãshãl. Provérbio, parábola, alegoria, adágio, dito satírico, motejo, discurso, 
tratado. De grande interesse é o vasto número de possíveis traduções para este 
substantivo, que ocorre 39 vezes no AT (oito vezes em Ezequiel). 

Traduzir mãshãl apenas como "provérbio" leva a uma perda do amplo campo 
semântico da palavra, o qual se vê sugerido na grande variedade de palavras utilizadas 
nas diferentes traduções. Estamos acostumados a pensar em provérbio como um dito 
breve, conciso, às vezes satírico, que pressupõe a condição de máxima moral. Entretanto, 
no AT a palavra mãshãl pode indicar uma parábola ampliada (e daí a freqüente tradução 
parabolê na LXX; Ez 17.2 e w . 2-24; 20.49 [21.5] e w . 45-49 [21.1-5]; 24.3 e w . 3-14). Ela 
pode referir-se a um tratado didático ampliado (Pv 1.8-19, e.g.). Uma pessoa (Saul, 1 Sm 
10.12; Jó, Jó 17.6) ou um grupo de pessoas (Israel, Salmos 44.14 [15]) pode servir de 
mãshãl. 

Quanto a este último aspecto, repare-se o versículo em 1 Samuel 10.12, "Pelo que se 
tornou em provérbio: Também Saul entre os profetas?'". O que está envolvido aqui é o 
estabelecimento de um exemplo público, neste caso o exemplo de alguém da realeza cujo 
comportamento em público foi de uma extravagância questionável. O "provérbio" seria, 
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então, aplicado a qualquer pessoa acusada de comportamento pouco ortodoxo. 
Na mesma linha de pensamento, observem-se passagens em que mãshãl tem o 

sentido de "motivo de zombaria": Salmos 44.14 [151; 69.11 [12]; Jeremias 24.9; Ezequiel 
14.8; Deuteronômio 28.37; 1 Reis 9.7; 2 Crônicas 7.20; Jó 17.6. Em cada um desses 
versículos se diz que sobreveio ou sobrevirá a Israel ou a uma determinada pessoa algum 
tipo de juízo. O resultado? Deus tornou Israel um mãshãl entre as nações. Jó tornou-se 
um mãshãl para seus conselheiros e conhecidos. Qual pode ser o sentido disso? Há muito 
mais envolvido do que mera zombaria ou escárnio. A idéia central é que Deus fez de 
Israel/Jó um exemplo público, uma lição ilustrada para os seus contemporâneos. "Olhai, 
observai e vede vossas próprias vidas sob o meu juízo", diz o Senhor. 

Análogo a isto, em três oportunidades, profetas recebem instrução de alçar (nãsã0 
um mãshãl: Isaías contra o rei de Babilônia (Is 14.4 e s.); Miquéias (Mq 2.4) e 
Habacuque contra seu próprio povo (Hc 2.6). Pode-se também acrescentar a essa lista as 
passagens na narrativa de Balaão: "E Balaão alçou seu mãshãl" (lit., Nm 23.7, 18; 24.3. 
15, 20, 21, 23). Em cada um desses casos encontramos uma lição ilustrada. Os altivos são 
humilhados. Aqueles a serem amaldiçoados são abençoados e vice-versa. Os últimos são 
os primeiros. 

A. S. Herbert expressou-o muito bem ao dizer que, no AT, o "provérbio" (mãshãl) 
possuía "um objetivo claramente discernível: o de avivar a percepção daquilo que é real 
em contraste com aquilo que se deseja (...), de forçar o ouvinte ou o leitor a fazer um juízo 
de si mesmo, de sua situação ou de sua conduta.(...) Este uso (...) atinge sua expressão 
mais elevada nas parábolas de Jesus" (HERBERT, p. 196). 

mãshãl. II. Falar por meio de provérbios, proverbializar. Todos os exemplos deste 
verbo encontram-se no grau qal (nove vezes), à exceção de um uso da raiz no piei, em 
Ezequiel 20.49 [21.5], "Não é ele proferidor de parábolas?" (memashshêl meshãlim). Ou, 
como se diria nos dias de hoje: "Ele está sempre dando sermão". 

mõshel. Semelhança. O substantivo ocorre uma única vez no AT, em Jó 41.33 [25], "Na 
terra não tem ele [o crocodilo] igual". 

meshõl. Dito zombeteiro. Esta palavra é empregada apenas uma vez, em Jó 17.6 e, na 
forma, é o infinitivo construto do verbo mãshãl II. 

Bibliografia: — GODBEY, A. H. The Hebrew Mãsãl. AJSL 34:89-108. — HERBERT, 
A. S. The 'parable' (MÃSÃL) In the Old Testament. SJT 7:180-96. — JOHNSON, A. R. 
bçrp. VTS 3:162-9. — MCKANE, W. Proverbs. Westminster, 1970. pp. 22-33. 

V.P.H. 

1259 ^ D (mãshãl) III, governar, dominar, reinar. 

Termos Derivados 

1259a T ^ Ò (mõshel ) II, domínio. 

1259b ^ÇÇO (mimshãl ) domínio. 

1259c tn^ípqc (memshãlâ) governo, esfera, domínio. 
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1259 ^ÇÇ (mãshal) 

mãshal ocorre aproximadamente 80 vezes no qal e três vezes no hifil. 
Em geral mãshal é traduzido por "governar", mas a exata natureza dessa ação é tão 

variada quanto as situações reais em que ela ocorre. Parece que, em todos os idiomas e 
culturas, as palavras utilizadas para designar supervisão, governo, dominação, devem ser 
definidas em relação à situação onde tais atividades se dão. 

Isso ficará claro com um exame seqüencial dos primeiros usos de mãshal na Bíblia. 
O sol e a luz foram criados para "governarem o dia e a noite" (Gn 1.18). Eles são apenas 
os luminares mais destacados de dia e de noite. A Eva, representando todas as esposas, 
foi dado entender que no lar o marido "te governará" (Gn 3.16). Isso quer dizer que é 
próprio para o homem liderar a família — e o significado de tal liderança é bastante 
flexível. Deus disse a Caim que ele devia controlar o pecado em sua vida: "a ti cumpre 
dominá-lo" (Gn 4.7). No caso do "servo" de Abraão (o damasceno Eliezer?, Gn 15.2) o verbo 
aponta para a administração de todos os bens materiais de seu senhor, ou seja, sua 
condição de mordomo, e a administração de todos os demais empregados: "seu mais antigo 
servo da casa, que governava tudo o que possuía" (Gn 24.2). A condução dos negócios de 
uma grande família, na condição de "primogênito por nomeação", se vê na visão que José 
teve dos feixes — pelo menos assim seus irados irmãos a interpretaram: "E sobre nós 
dominarás realmente?" (Gn 37.8). Emprega-se mãshal para designar a administração do 
Egito por José na função de primeiro-ministro do faraó. Desse modo José afirmou que fora 
feito "governador em toda a terra do Egito" (Gn 45.8); e seus irmãos concordaram: "é 
governador de toda a terra do Egito" (Gn 45.26). O vocábulo ocorre apenas uma vez em 
Êxodo, com respeito à autoridade da lei sobre os cidadãos da comunidade civil mosaico-
israelita: "[elel não 'poderá' vendê-la" (Êx 21.8). A palavra não aparece em Levítico nem 
em Números, mas em Deuteronômio (15.6), onde Moisés afirma que a nação de Israel 
reinará sobre outras nações sob certas condições — algum tipo de subserviência nacional 
diante de uma nação superior — e emprega mãshal duas vezes, uma no perfeito do qal 
e outra no imperfeito também do qal. O contexto parece indicar que o domínio está em ser 
a nação que dá emprestado ao invés de aquela que toma emprestado. 

Outros exemplos, escolhidos mais ou menos ao acaso, mostram que o sentido desta 
palavra também abrange a supremacia dos ricos sobre os pobres (Pv 22.7), um rei feroz 
sobre um povo oprimido (Is 19.4), a dominação opressiva de um povo sobre outro (Jz 14.4; 
15.11), a liderança de uma liga ou aliança de nações (1 Rs 4.4-21), o controle divino 
mediante a providência (SI 89.10 (9J) e até mesmo o poder do autocontrole (Pv 16.32). 

Não existe um elemento teológico específico a se extrair do significado da palavra. No 
entanto, as passagens citadas acima e as cerca de 70 outras passagens que não foram 
citadas demonstram a importância do princípio de autoridade, a absoluta necessidade 
moral de respeito às autoridades de direito, o valor delas para a ordem na sociedade e a 
felicidade do indivíduo, e a origem de toda autoridade no próprio Deus. A autoridade 
possui muitos níveis e tipos. Tem várias bases teóricas. Tem origem em Deus. O homem 
como homem não possui absolutamente nenhuma autoridade, mas apenas a de vice-
regente de Deus. 

mõshel. Domínio. A semelhança de mãshal, palavra da qual deriva, nem sempre é claro 
quando mõshel indica uma área ou esfera geográfica de governo e quando aponta para 
a autoridade ou soberania em si. A palavra aparece apenas duas vezes, a saber, em 
Zacarias 9.10, onde aparentemente tem o sentido de área geográfica ("o seu domínio se 
estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até às extremidades da terra"), e em Daniel 

891 



1260 OTD (ms/i') 

11.4, onde aparentemente possui o sentido de soberania ("o poder com que reinou 
Controvérsias acerca do reinado predito do Messias, se as predições se referem ao 
exercício da autoridade (soberania) ou à região geográfica (esfera), não serão resolvidas 
mediante o simples sentido deste substantivo e de verbos e substantivos cognatos. 

memshãlâ. Governo, reino, domínio, soberania. Embora usada para designar o 
governo de Deus (soberania, SI 145.13) e a esfera de seu domínio (SI 103.22) e também 
o governo humano (poderio (ARA, "exército"], 2 Cr 32.9; soberania, governo, Is 22.21; Mq 
4.8), não existe exemplo algum em que se faça referência direta ao memshãlâ do Messias. 
Das 17 ocorrências quatro dizem respeito ao prevalecimento da luz do sol de dia e da luz 
da lua de noite (Gn 1.16; SI 136.8, 9). É óbvio que uma teologia do "reino de Deus", a qual 
tem sido procurada com tanto empenho, não pode ser baseada nesta e noutras palavras 
que lhe são semelhantes na forma e no sentido. 

Bibliografia: — THAT. v. 1, pp. 930-2. 
R.D.C. 

rfapD (mishlah). Veja o n? 2 394d. 

Í T . ^Ç (mishlôah). Veja o n? 2 394e. 

nnbSÇ (mishlahat). Veja o n? 2 394f. 

uQÇq (mrshammâ). Veja o n? 2 409f. 

]Q0D (mishmãn), ]ÇC?q (mashmán ). Veja os n~ 2 410e, f. 

(mishmã0. Veja o n? 2 412f. 

npü0q (mishma'at). Veja o n? 2 412g. 

-.ÇÇG (mishmãr). Veja o n? 2 414f. 

rnqc?c cmishmeret). Veja o n°. 2 414g. 

n:\DC (mishneh). Veja o n? 2 421c. 

"OEQ (m'shissâ). Veja o n? 2 426a. 

1260 (ms/i*). Aceita como raiz de: 
1260a ^ p Ç (mish't ) limpeza. Ocorre somente em Ezequiel 16.4, "não foste 

lavada para limpeza" (lit.). 

bvJÜD (mish'ôl). Veja o n? 2 432b. 

-P0q (mish'i). Veja o n? 1 260a. 

'VVC (mish'ãn\ (mash'ên). Veja os n?5 2 434a, b. 

n:itáq (mis/ire/ieí). Veja o n! 2 434d. 

nnSÓS (mishpãhâ). Veja o n? 2 442b. 

(mishpãt). Veja o n? 2 443c. 

c rnççq (mishpetayim). Veja o n! 2 441c. 

1261 (mshq). Aceita como raiz de: 
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1263 no (mat) 

1261a t p 0 ü (mestieq) aquisição. 

1261b P ? P P ( m i m s h ã q ) possessão. Ocorre somente em Sofonias 2.9, mimshaq 

hãrül, "possessão de urtigas" (lit.). 

mesheq . Aquisição, possessão. (As duas traduções são conjectura.) A palavra aparece 
apenas no dif íci l versículo de Gênesis 15.2: "e o 'herdeiro' da minha casa é o damasceno 
El iezer" . A tradução "herdeiro" baseia-se na hipótese de que a frase ben-mesheq tem o 
sentido de " f i lho da aquisição", isto é, co-herdeiro, sendo a menção do " f i lho da minha 
casa" (lit., provave lmente El iezer) , no versículo 3, uma referência ao seu herdeiro. Outra 
possibil idade é identi f icar mesheq com o verbo shãqaq, "arremeter" , e traduzir por "o 
atacante da minha casa" (Snijders) . Uma terceira possibilidade é relacionar mesheq com 
o verbo shãqâ, "beber", e traduzir por "o possuidor da taça da minha casa" (Gordon). 

Bibliografia: — ElSSFELDT. The alphabetic cuneiform texts from Ras Shamra 
published in 'Le Palais Royal D 'Ugar i t ' Vol . I I , 1957. JSS 5:149, esp. pp. 48-9. — GORDON, 
C. H. Damascus in Assyr ian sources. IEQ 2:174-5. — SNIJDERS, L. A. Genesis xv — The 
covenant w i th Abraham. OTS 12:261-79. 

pÇÇ (mashshãq). Ve ja o n! 2 460a. 

HpE/ü (mashqeh). Ve ja o n? 2 452c. 

VipÇÇ (mishqôl). Ve ja o n? 2 454b. 

^IpÇÇ (mashqôp). Ve ja o n? 2 458c. 

^pdü (mishqãl). Ve ja o n? 2 454c. 

rbpVC (mishqelet). Ve ja o n? 2 454d. 

ypCÍÇ (mishqã'). Ve ja o n? 2 456a. 

rr.ÜD Cmishrâ). Ve ja o n? 2 464a. 

1262 CXÇÜ (mãshash) apalpar. 

O verbo é usado 12 vezes no AT, três delas no qal (Gn 27.12, 21, 22) para indicar a 
ação de Isaque em apalpar Jacó com o objetivo de identificá-lo. N o piei o verbo aparece 
seis vezes com o sentido ou de " tatear" (Dt 28.29 [2 vezesl ; Jó 5.14; 12.25) ou de "dar 
busca" (Gn 31.34, 37). Três vezes usa-se o verbo no hif i l , com a idéia básica de apalpar 
(Êx 10.21; Jz 16.26). 

Bibliografia: — RUGER, H. P. Zum Tex t von Sir 40, 10 und Ex 10? 21. ZAW 82:102-9. 

n r d O (mishteh). Ve ja o n? 2477c. 

1263 r.f? (mat) homem. 

U m a das cinco palavras que, em hebraico bíblico, designa "homem" (as outras quatro 
são 'ãdãmf Xsh, 'ênôsh, geber). Parece que não existe nenhuma nuança em particular 
associada a esta palavra, ao contrário do que acontece com alguns de seus sinônimos, por 
exemplo, 'ãdãmy "terrícola", e geber, "herói". Isaías 3.25 emprega mat em paralelo com 

893 



1263 no (mat) 

geber. Deuteronômio 2.34 e 3.6 distingue mat de nãshím, "mulheres", e tap, "crian 
todos eles postos sob interdito pelos israelitas, quando da vitória destes sobre os rei 
de Seom e Ogue. 

O substantivo aparece 23 vezes no AT, a maioria das vezes em Deuteronômio e 
(seis vezes cada). A raiz é conhecida tanto em ugarítico quanto em fenício, idiomas em q 
mt significa "senhor, mestre". O sentido "senhor, mestre," não é encontrado em heb 
bíblico, mas possivelmente é documentado em hebraico não-bíblico (Yadin) . Das 
ocorrências da raiz na Bíblia não é impossível que algumas delas derivem, na verdad 
do verbo müt, "morrer". E assim que Pope (Job r em AB), em Jó 24.12, interpreta "desde 
as cidades gemem os moribundos" em vez do tradicional "desde as cidades gemem C 
homens". Neste caso a emenda é de m'ttm para métim. A segunda parte do versículo 
parece apoiar essa interpretação: "a alma dos feridos clama". 

N a Bíblia os usos mais interessantes de mat são aqueles em que a palavra 
encontra fossilizada em expressões como metê mispãr, "pouco", e em nomes pessoais, 
como "Metusael " (Gn 4.18) e "Metusalém" (Gn 5.21-22, 25-27). 

O emprego de m'tê mispãr, "pouco", representa o uso mais comum de mat. Descreve 
a ínf ima força de combate à disposição de Jacó (Gn 34.30) e de seu fi lho Rúben (Dt 33.6. 
BJ, mrg.). A expressão pode também referir-se ao escasso número de hebreus no Egito 
antes do Êxodo (Dt 26.5; SI 105.12 = 1 Cr 16.19). Ela também descreve um remanescente 
de judeus que sobrevivem a uma catástrofe (Dt 4.27; 28.62; Jr 44.28). É bastante óbvio 
como a expressão m'tê mispãr veio a significar "poucos". Li teralmente significa "homens 
de número", isto é, enumeráveis, em contraste com inumeráveis, surgindo daí o sentido 
de "pouco". 

A tradução do nome do mais idoso líder da Bíblia, Metusalém, parece não oferecer 
maiores dificuldades: "homem da lança/arma", nome composto de duas palavras hebraicas, 
mat, "homem", e shelah, "arma" (compare-se o segundo elemento com o nome hebraico em 
Gn 10.24; 11.14; 1 Cr 1.18). Tsevat é da opinião que shelah não tem nada que ver com 
"lança" ou qualquer outra arma, mas representa um nome divino, shalah, o deus do rio 
infernal, o qual era adorado pela população cananéia da Palestina e da Fenícia. De acordo 
com essa teoria, Metusalém significa "homem de Shalah". Contudo, nada existe que 
contrarie a interpretação tradicional. 

Podemos, por f im, assinalar que o hebraico mat descreve pessoas de má reputação 
ou desfavorecidas. É assim que Isaías 41.14 diz: "Não temas, ó vermezinho de Jacó, 
povozinho de Israel." A JB traz "Israel, migalha de gente". Em Salmos 26.4 o salmista diz 
estar dissociado de metê-shãw" "homens falsos" ( também Jó 11.11). De forma semelhante 
Jó 22.15 refere-se a m'tê-'ãiven> "homens iníquos". De outro lado, Jó 19.19 refere-se aos 
"homens do meu segredo" (l it. ) que abandonaram Jó. A expressão "homens do meu 
segredo" significa algo como "meus amigos íntimos" (ARA). Jó (31.31) refere-se à "gente da 
minha tenda", isto é, àqueles com quem fizera amizade. 

Bibliografia: — GORDON, C. H. The authenticity of the Phoenician text from 
Parahyba. Orientalia 37:75-80, esp. p. 76. — , UT 19: n? 1569. — TSEVAT, M. The 
Canaanite God Ôálah. VT 4:41-9. — YADIN, Y . A Hebrew seal from tell Jemneh. Eretz-

Israel 6:53-5. 
V.P .H. 
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1267 ]H0 (mtn) 

]nnQ (matbén). Veja o n? 2 493a. 

1264 3TO Aceita como raiz de: 

1264a (meteg) /reio. 

pino (mátòq). Veja o n? 1 268c. 

1265 nnç (mátah) estender. Ocorre somente em Isaías 40.22, wayyimtãhêm, "e ele 
os estendeu" (lit.). 

Termo Derivado 

1265a r raOK ('âmtahat) saco (Gn 42—44). 

1266 T.Ç (mãtay) quando. 

Esta partícula interrogativa aparece 43 vezes no AT, com maior freqüência em Salmos 
(13 vezes) e Jeremias (sete vezes). Em 21 vezes ela vem após a preposição 'ad para formar 
a expressão 'ad mãtay, "até quando?" ou "por quanto tempo?". Tal construção assemelha-
se a 'ad 'ãn(â)y que também significa "por quanto tempo?". Em uns poucos casos mãta' 
aparece numa pergunta simples em que se espera resposta com uma informação: Êxodo 
8.5; Neemias 2.6; Daniel 8.13; 12.6. Na maioria das vezes, porém, usa-se a palavra (ou 
expressão) numa pergunta retórica que insta o ouvinte a uma ação apropriada, pergunta 
esta é feita: 1) pelo próprio Deus (1 Sm 16.1; SI 82.2); 2) pelo homem e dirigida a Deus 
(SI 6.3 [4J; 42.2 [31; 74.10; 82.2; 90.13; 94.3; 101.2; 119.82, 84); 3) pelo homem e dirigida 
a outro homem (Gn 30.30; 1 Rs 18.21; etc.). No NT temos uma expressão comparável, heõs 
pote (Mt 17.17; Jo 10.24; Ap 6.10). 

Bibliografia: — JENNI, E. mãtay. In: THAT. v. 1, 933-6. 

npHD (matkõnet). Veja o n? 2 511c. 

ni^nc (metall"ôt). Veja o n? 2 516d. 

cnq (m'tõm). Veja o n? 2 522e. 

1267 (mtn). Aceita como raiz de: 

1267a t C ^ r ç (motnayim) lombos, quadris. 

O vocábulo aparece 47 vezes na Bíblia, sendo que um dos seus usos pode ser debatido 
(veja abaixo a análise sobre Pv 30.31). Dahood (em AB, Psalms /, p. 267) altera a divisão 
entre as palavras (e a vocalização) da frase em Salmos 44.19 [20], bim'qôm tannim, "no 
lugar dos monstros/dragões" (ARA, "onde vivem os chacais"), para bemôq motnayim e 
traduz por "embora nos esmagaste com a infecção dos lombos e nos cobriste com trevas 
absolutas". A semelhança de outras palavras que, em hebraico, designam partes do corpo, 
motnayim está na forma dual. Compare-se, semelhantemente, 'oznayim, "ouvidos", 
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1267 ]r.D (mtn) 

yãdayim , "mãos", raglayim, "pés", hãlãtsayim, "lombos" (paralelo de motnayim em 
11.5). 

De um modo geral, podemos dizer que motnayim, empregado num sentido puramen 
físico ou anatômico, refere-se aos quadris ou à parte inferior das costas, ou seja, o m. 
do corpo. Alguns (veja Held na bibliografia) levantaram objeção à tradução ' lombos", tt 
defende algo como "tendões" e af irma que o hebraico motnayim "refere-se à fo 
musculatura que liga a parte superior do corpo à inferior e não propriamente a ' lombos". 
Em apoio a isso, observe-se que em Jó 40.16 b'motnãw, "nos seus lombos", é paralelo a 
bishrlrê bitnô, "nos músculos do seu ventre". Também sabemos que o acadiano matnu t e n 
o sentido de "corda de arco" e que em ugarítico mtn designava um dos materiais com qu^ 
se fazia o arco e era, por isso mesmo, uma material bastante forte. De modo que neste 
último idioma a expressão mtnm b'qbt t.r significa "tendões dos cascos de um touro". 

Em nenhuma ou quase nenhuma passagem emprega-se motnayim como símbolo dos 
órgãos humanos reprodutores e, desse modo, como descrição dos descendentes da pessoa. 
(Mas possivelmente esse uso encontra-se em Jó 40.16.) E assim que, na frase encontrada 
em Gênesis 35.11, "reis procederão dos teus lombos" (IBB), a palavra usada é fiãldts 

( também 1 Rs 8.10; 2 Cr 6.9). Outra palavra empregada para referir-se a "lombos" como 
0 centro do poder procriador é yârêk, "que saíram dos lombos lyãrêk] de Jacó" (lit., Gn 
46.26; também Êx 1.5; Jz 8.30). Mas, repetindo, não se usa motnayim em tais contextos. 

Basicamente emprega-se motnayim para simplesmente indicar o meio do corpo. 
Ezequiel (47.4) viu a correnteza que vinha do templo subir, primeiramente, até seus 
joelhos, então até os motnayim, "lombos", isto é, a sua cintura. ( C f também Ez 1.27; 8.2.) 
As seguintes passagens falam de um pano de linho ou cinto ser preso ao redor dos lombos: 
1 Reis 2.5 (Joabe e Davi); 2 Reis 1.8 (Elias); Isaías 11.5 (empregado em sentido figurado 
e messiânico); Jeremias 13.1, 11 — J e r e m i a s (numa visão simbólica) recebe instruções 
para apanhar o pano de linho que usava em torno da cintura e a enterrá-lo no buraco de 
uma rocha junto ao rio Eufrates. O objetivo desse gesto era mostrar que Israel, a quem 
o Senhor havia prendido tão junto de si quanto a um cinto, tinha agora rompido com o seu 
Senhor e apodreceria. Era nessa parte do corpo que ficava pendurada a espada do 
soldado: 2 Samuel 20.8; Neemias 4.18 [12]. Quando o Senhor diz ( Is 45.1) que diante de 
Ciro ele irá subjugar as nações e "descingir os lombos dos reis", esta última sentença 
provavelmente tem o sentido de retirar o poder dos reis ao tomar dos seus cintos as armas 
que carregam. Era na "cintura" que o escriba carregava seu "tinteiro" (IBB, Ez 9.2-3, 11). 

Em várias oportunidades pessoas recebem instruções para "cingir os lombos", ou seja, 
amarrar as longas vestes inferiores ao redor do meio do corpo, preparando-se assim para 
correr (1 Rs 18.46, com o verbo shãnas), para v ia jar logo (Êx 12.11; 2 Rs 9.1; 4.29, com 
o verbo hãgar) e ainda com um sentido figurado (Jr 1.17, com o verbo 'ãzar). Nesta 
última passagem "cinge os teus lombos" significa "prepara-te para agir". Compare-se, no 
NT, a expressão idêntica em Lucas 12.35; Efésios 6.14; 1 Pedro 1.13 (osphys). 

Os lombos são a fonte da força (Jó 40.16; Na 2.1 [2]), especialmente do homem no que 
diz respeito à sua viri l idade, mas também da mulher (Pv 31.17). Ferir os lombos é 
sinônimo de enfraquecer ou desamparar (Dt 33.11; SI 69.23 [24]). 

Provérbios 30.30-31 menciona, pela ordem, o leão, o galo, o bode e o rei. O segundo 
a TB traduz por "galgo" e a ARC por "cão de caça" (mrg.). O hebraico é zarzir motnayim, 

l i teralmente "cingido aos lombos". A maioria dos comentaristas da atualidade prefere a 
identificação "galo". 

Bibliografia: — HELD, M. Studies in comparative semitic lexicography. In: Studies 
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1268 phQ (mãtôq ) 

in honor ofBenno Landsberger on his seventy-fifth birthday. University of Chicago 1965 
p. 395-406, esp. pp. 405. 

Acerca de Provérbios 30:31: — BEWER, J. A. Two suggestions on Prov. 30:31 and 
Zech. 9:16. JBL 67:61-2. — McKANE, W. Proverbs. Westminster, 1970. pp. 260, 663-4. 

V .P .H. 

]Hü (mattãn). Veja o n? 1 443b. 

C ^ n ç (motnayim). Veja o n? 1 267a. 

1268 p n o (mãtõq ) ser/tornar-se doce. 

Termos Derivados 

1268a pr,3 (meteq ) doçura (Pv 16.21; 27.9). 

1268b p n ó (mõteq) doçura (Jz 9.11). 

1268c piriQ {mãtôq) doce, doçura. 
1268d ITpnÇQ ( m a m t a q q i m ) <loçura (Ne 8.10; Ct 5.16). 

Verbo estativo que segue o paradigma de qâtõn, "ser pequeno", e aparece oito vezes 
no AT, todas no grau qal, à exceção de Jó 20.12, "Embora o mal 'cause doçura' em sua 
boca" (lit.), e Salmos 55.14 [15], "juntos tornamos doce a comunhão" (lit.), ambos os casos 
no hifil. 

O exato sentido desta raiz se vê na freqüente justaposição, para efeito de contraste, 
com uma das palavras hebraicas designativas de mel ou favo, algo bastante saboroso. Por 
tal razão Salmos 19.19 [11] af irma que os juízos de Deus são "mais doces do que o mel 
[drbash] e do que aquilo que goteja dos favos [nõpet tsüpim]" (lit.). Uma idéia semelhante 
é expressa em Salmos 119.103, embora nessa passagem o verbo traduzido por "ser doce" 
seja o verbo mãlats, "ser suave", "ser agradável". Em resposta ao enigma de Sansão o 
povo diz: "Que coisa há mais doce do que o mel?" (Jz 14.18). Ezequiel (3.3) diz que para 
ele a palavra de Deus era "doce como o mel " {cf. Ap 10.10). Provérbios 16.24; 24.13 
apresenta idéias afins. 

Deve-se recordar que, no AT, a palavra mel (d ebash ) indica não apenas o mel de 
abelhas mas também xarope de tâmaras. Existem, contudo, pelo menos duas referências 
ao mel de abelhas: 1) Sansão, em Juizes 14.8 e ss.; 2) Jônatas, em 1 Samuel 14.24-30. 
Junto com o fermento ele estava banido do holocausto ( L v 2.11). É natural que a sua 
doçura o levasse a ser usado figuradamente para indicar coisas belas e agradáveis, 
inclusive a Palavra de Deus (SI 19.10 [11]), a sabedoria da Torá (Pv 24.13) e a fala de um 
amigo (Pv 16.24). 

Também podem ser doces as águas (Êx 15.25; Pv 9.17), o sono do trabalhador (Ec 
5.12 [11]), o fruto de uma macieira (Ct 2.3), a luz do dia (Ec 7.11). 

V .P .H. 

nriO (mattat). Veja o n? 1443d. 
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] 
1269 (nãO por favor!, vamos! 

Partícula de súplica ou exortação (e.g., Gn 12.13; N m 20.10). Um exemplo 
interessante do uso desta partícula encontra-se em Salmos 118.25, yhwh hôshVâ nã\ 
"Salva-nos, SENHOR". Esta súplica foi feita novamente por ocasião da entrada triunfal, 
quando a multidão também citou o contexto (v. 26), "Bendito o que vem em nome do 
SENHOR" (Mt 21.9). O grego hõsanna é uma transliteração da sentença hebraica "salva-
nos", incluindo até mesmo a duplicação fonética do n da partícula nã\ Em Lucas 19.39 
registra-se que alguns dos fariseus conclamaram Jesus a repreender os seus discípulos 
por exclamarem com essas palavras, mas, em vez disso, ele declarou que, se os discípulos 
ficassem quietos, as próprias pedras falariam. Uma das razões para a reação dos fariseus 
é, sem dúvida alguma, o fato de que no AT a súplica "salva-nos" é dirigida ao SENHOR 
( Y H W H ) . N o NT ela é dirigida a Jesus, o Filho de Davi. Os fariseus consideraram esta 
dedicação de louvor a Jesus uma grande blasfêmia, embora a tenham atribuído à 
ignorância das massas. Jesus aceitou-a como uma verdade gloriosa. 

R.L.H. 

K: (nã'). Veja o n? 1358. 

1270 (nõ'd) pele, oclre {e.g.y Jz 4.19; 1 Sm 16.20). 

1271 (nã'â) ser belo, apropriado. 

Termo Derivado 

1271a t r r s : (nã'weh ) belo. 

O verbo nà'â, que ocorre apenas no pael, trata do estado de ser belo (c f . nã'weh) ou 
apropriado. É aplicado aos cabelos de uma linda mulher (Ct 1.10; 1.5) e aos mensageiros 
(cujos pés simbolizam os próprios mensageiros) que no eschaton levam o evangelho (assim 
interpreta E. J. YOUNG, The Book of Isaiah, Eerdmans; Is 52.7). Em Salmos 93.5 a idéia 
é de "ser próprio", "convir". Veja os seguintes sinônimos: yãpâ, "ser/tornar-se belo", e 
nã'am, "ser agradável/encantador". A palavra ocorre três vezes. 

899 



1272 Otfü (ná'am) 

nã 'weh . Belo, atraente, apropriado. As formas femininas da palavra são nã'wâ 
nãwâ (esta última é impossível de distinguir de nãwâ, "pastagem", veja o n? 1 322 
Este adjetivo fala de beleza ou decoro. Vocábulos sinônimos são: tipã'râ, "beleza", "glória" 
tôb, "bom", "belo" (poucas vezes), ts'bi, "ornamento", "beleza", e nã'im, "agradáv 
"delicioso", "encantador". O adjetivo ocorre dez vezes. 

Que este adjetivo pode ter o sentido de "belo" fica perceptível em Cantares 6.4. 
é paralelo deydpeh. Isso é especialmente claro visto que neste mesmo livro o adje 
refere-se ao semblante (2.14, paralelo de 'ãrêb, "agradável", KB; cf. 7.6 (71). A 
feminina principal replica dizendo que, embora bronzeada pelo sol e endurecida 
trabalho no campo (Ct 1.6), ainda assim é bela (Ct 1.5; Jr 6.2). 

Em algumas passagens, o adjetivo obviamente significa "apropriado", "conveniente"] 
Em Provérbios 17.7 se diz que é impróprio para um tolo e insensato (KB; o oposto dei 
nãgid, um homem responsável e de boas maneiras; veja o nãgad) fazer-se importante e 
valoroso de uma forma imprudente e imodesta. Clareza semelhante é percebida no 
paralelismo de Provérbios 19.10, onde se diz que a vida regalada não é própria do 
insensato (Pv 26.1). 

Duas passagens merecem maior análise. A primeira é Salmos 147.1, que diz que é 
bom (.tôb) cantar louvores a Deus, que isso é agradável (nã'im; e não que "Deus q 
gracioso", R S V ) , e que o louvor é apropriado e decoroso. O paralelo com nã'im leva-nos 
direção de "encantador". 

A outra passagem é Salmos 33.1. "Aos retos fica bem louvá-lo" (ARA) é preferível 
"aos retos o louvor é belo" (ASV; Pv 17.7; 19.10; 26.1). As traduções em português n * 
revelam paralelo algum neste versículo (embora isso ocorra nos versículos imediatamente! 
seguintes). Pode-se recuperar o paralelismo caso se reconheça o lamedh vocativo antes 
yeshãrim (UT, 12:6, p. 109) e traduza-se por "Ó justos, o louvor é conveniente". (Veja-se 
também D A H O O D , AB, Psalms /, p. 201). 

L.J.C. 

m W (nã'weh). Veja o n? 1 271a. 

HKD (nã'â). Veja o n? 1 322a. 

1272 (ná'am) dizer. 

Termo Derivado 

1272a tDfc- (n"t im) declaração, oráculo. 

Esta raiz é empregada para referir-se exclusivamente à fala divina. Portanto, o seu 
uso requer especial atenção para a origem e a autoridade daquilo que é dito. O verbo 
aparece apenas em Jeremias 23.31. Possivelmente é um verbo denominativo. Muitas 
outras palavras são usadas de forma semelhante ('amar, dãbar, etc.). 

n M um. Declaração, oráculo. A TB é superior em Números 24.3; 2 Samuel 23.1, trazendo 
"oráculo" nestes casos. Este substantivo tem como modelo o particípio passivo do qal (GKC, 
§50a). Acompanhado pelo sujeito, ele ocorre apenas como uma palavra formal que declara 
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1273 (nã'ap) 

a origem divina, Jr 23.31; SI 36.1 (2), etc.). Contraste-se especialmente com massa', que 
designa uma mensagem de juízo ne'um ocorre 360 vezes e, com apenas duas exceções (Pv 
30.1; SI 36.1 [2]), sempre em contextos proféticos. São apenas 20 vezes fora dos livros 
proféticos, mas 167 vezes em Jeremias, 83 em Ezequiel, 23 em Isaías, 21 em Amós e 20 
em Zacarias. 

O sentido do substantivo aparece claramente em Jeremias 23.31, onde Deus declara 
sua oposição aos falsos profetas que acrescentam n"um às suas próprias afirmações, ou 
seja, af irmam que Deus o disse. Este sentido básico é igualmente claro em Ezequiel 13.7, 
onde Deus denuncia os falsos profetas, declarando que não tiveram visões autênticas, que 
pronunciaram adivinhações mentirosas e que reivindicaram falar em nome de Deus 
quando ele não havia falado. Em Jeremias 9.22 [21] o profeta recebe ordens para iniciar 
seu oráculo com um "este é um n"um de Yahweh", indicando assim que esta era uma 
"palavra distintiva da parte de Deus para banir qualquer dúvida sobre a verdade da 
mensagem" (KD, Jeremiah I, in loc.). As vezes esta palavra formal é ampliada, sendo-lhe 
acrescentado um juramento divino que ressalta a seriedade, etc., do que vai ser dito (Ez 
20.3, 31; 33.11). Nos profetas a última metade desta palavra ritual geralmente consiste 
(Is 56.8) em alguma designação divina relacionada à aliança, ou seja, Senhor e Rei (Jr 
46.18). Este último nome é especialmente significativo em vista dos argumentos 
apresentados por M. Kline, Treaty ofthe GreatKing (Eerdmans, 1963). Muitas passagens 
não são corretamente traduzidas, trazendo "assim diz o S E N H O R " , quando deviam 
interpretar "oráculo do S E N H O R " . O substantivo deve ser traduzido por algo como: "oráculo 
de" (TB, Zc 12.1), "sentença contra" (ARA), "palavra acerca" (IBB), "proclamação — palavra 
de Iahweh sobre" (DJ). 

As ocorrências do substantivo fora dos livros proféticos revelam muitos temas 
interessantes. Uma das passagens cruciais do AT é Gênesis 22.16. Este é o único registro 
na história patriarcal em que aparecem juntos este termo e o juramento que Deus faz por 
si mesmo (c f Hb 6.13 e s.). O substantivo também introduz a profecia de Balaão sobre o 
•"cetro" (Nm 24.15 e ss.). Davi claramente recorda (2 Sm 23.1) tanto a forma quanto o 
conteúdo destas duas profecias (cf. KD, in loc.). O n"um era algo tão certo quanto o 
monergismo divino. É claro que a aliança "eterna" com Deus encontra-se divinamente 
condicionada à sua aplicação (cf. KD, in loc., 1 Sm 2.30). O significado especial de o 
juramento divino sancionar uma aliança é visto na análise, no NT, acerca da diferença 
entre a aliança abraâmica (G1 3; Hb 6.16 e ss.) e a mosaica (Hb 7). O ne'um de Yahweh 
que é dirigido ao "meu Senhor ['ãdõntY* em Salmos 110.1 contém uma aliança sancionada 

m um juramento (v. 4; cf Hb 7.21). É interessante que, em Salmos 36.1 [2], temos, 
ralmente, "oráculo da transgressão", o que sugere que a revelação divina reivindica 
smitir "transgressão". [Mas cf NIV, "Um oráculo está dentro do meu coração acerca 

transgressão do ímpio". R .L .H. ] Provérbios 30.1 é uma passagem problemática e é 
licada por KD como uma afirmação de que aquilo que procede do coração (i.e.y as 
avras de Agur) é solenemente sincero. Todavia, talvez a idéia de revelação direta de 

também devesse ser incluída. 
Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 1. 

L.J.C. 

73 (naap) cometer adultério. 



1273 (nã'ap) 

Termos Derivados 

1273a =1 :̂ (ni'up < adultério (Ez 23.43; Jr 13.27). 

1273b {na'ãpàp) adultério (somente em Os 2.4). 

Esta raiz aponta para "a relação sexual com a esposa ou a prometida de outro 
homem" KB). Deve-se comparar esta palavra com zãnâ, que se refere a relações 
heterossexuais ilícitas, mas que não implica necessariamente na violação dos votos 
matrimoniais, e com o substantivo nokrtyâ, uma mulher estrangeira que geralmente se 
encontrava numa situação social inferior, sendo que em Provérbios 5.20; 6.24, ela é? 

obviamente, uma prostituta. A raiz ocorre 34 vezes. 
A importância desta raiz vai muito além do que parece, visto que seu uso no sétimo 

mandamento constitui um elemento básico da lei social e seu uso teológico-religioso revela 
um elemento central na religião de Israel. 

O sétimo mandamento (cf R . J. R U S H D O O N Y , The institutos of Biblical lawy Nutley, 
Craig Press, 1973) exige pureza sexual. Isso contrasta com a infidelidade e promiscuidade 
sancionadas pela religião oficial do restante do antigo Oriente Médio. A religião de 
Yahweh apresenta o adultério como um crime repugnante contra Deus (Jó 31.11, onde se 
tem em vista o adultério, embora a palavra não seja empregada), contra o homem e contra 
a sociedade: uma quebra do contrato matrimonial feito perante Deus, uma desonra a Deus 
por colocar a vontade do homem acima da de Deus (Gn 2.24), um ato de rebeldia feito 
deliberada e desnecessariamente (1 Co 7.2), o pior tipo de roubo, ou seja, o roubo da carne 
do próximo, um aviltamento do adúltero, tornando-o um jumento selvagem insensível (Jr 
5.8), um meio de destruir a própria reputação (Pv 6.32-33) ou de prejudicar a própria 
mente (Os 4.11-14), etc. Conseqüentemente, sob a lei de Moisés, o adultério (mesmo com 
uma moça noiva. Dt 22.23 e s.) era passível de morte (Lv 19.20; 20.10), ao passo que a 
fornicação (c f . zãnâ) não o era. Até mesmo desejar a esposa de outrem era errado (o 
décimo mandamento). O método de aplicação da pena capital era. em alguns casos, 
queimar a pessoa (Gn 38.24), mas, na maioria das vezes, era o apedrejamento (Dt 22.23 
e s.; Ez 16.38-40; cf. Jo 8.5). O divórcio, exceto em caso de infidelidade (Os 2.5, 11-12; Ez 
16.37-38; 23.29) era algo odioso para Deus (Ml 2.16), e, em alguns casos, expressamente 
proibido (Dt 22.19, 29). No entanto, tendo em vista a dureza do coração de Israel, essas 
determinações foram atenuadas (Dt 24.1; Mt 19.18). Uma mulher suspeita de adultério 
tinha de enfrentar um julgamento por ordálio (Nm 5.11-31; cf. qãnã' [talvez, no sentido 
técnico da palavra, esse não fosse um ordálio tal como a prática assíria de atirar a pessoa 
acusada ao rio para ver se ela sobreviveria. Não havia perigo físico algum presente no 
ritual do AT. Havia um juramento solene no lugar santo, o que seria um duro teste 
psicológico para uma mulher culpada, e havia também a ameaça de visitação da 
providência divina. R.L.H. ] Este era tanto um ato de misericórdia (a mulher podia ser 
declarada inocente de uma falsa acusação) quanto uma institucionalização da submissão 
determinada da mulher ao homem. A falta de recato, vista como uma provocação 
desnecessária ao adultério (2 Sm 11.2), era proibida (Êx 20.26; 2 Sm 10.4-5). Homens 
piedosos procuraram disciplinar o olhar (Jó 31.1; cf. 2 Pe 2.14) e, dessa forma, a mente 
(Mt 5.28). A prostituição era proibida (Lv 19.29). Os sacerdotes receberam ordens para 
não se casarem com uma prostituta (21.7). Caso suas filhas se tornassem prostitutas 
(cultuais?), deviam ser executadas (v. 9). A prostituição religiosa, a homossexualidade (Lv 
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1274 f lO (nã'ats) 

18.22; Dt 23.18), a bestialidade (Êx 32.19), o trajar roupas do sexo oposto (Dt 22.5) são 
todas coisas proibidas por serem violações da santidade do casamento (PTOT, p. 330 e s.). 

Num enfoque positivo, o casamento devia ser observado como um ato (1 Co 7.2) e 
também como uma instituição estrutural (Ef 5.23). Era honroso (Hb 13,4). O cônjuge 
devia ser escolhido dentro da comunidade da aliança (Êx 34.16; cf 2 Co 6.14 e ss.; Hb 
11.31; Mt 1.5). Mulheres cativas tornavam-se membros da comunidade da aliança por 
meio do casamento (Dt 21.13). A poligamia, proibida implicitamente na aliança da criação, 
foi provavelmente proibida em Levítico 18.18. O casamento era constituído como uma 
aliança perante Deus (Pv 2.17), e exigia que o futuro marido desse mostras de sua 
capacidade de sustentar a família (Pv 24.27) e de amar a esposa (Pv 5.15-19; cf Ef 5.25). 

Os empregos teológicos dessa raiz acrescentam uma dimensão instrutiva à teologia 
da aliança. Estudos atuais sobre a aliança demonstram que as alianças bíblicas têm 
algum paralelo com antigos tratados legais. A palavra em questão nos faz lembrar o fato 
de que Deus se relaciona com seu povo não apenas como rei soberano mas também como 
marido (cf. qãnã\ etc.). O uso simbólico religioso de nã'ap é confirmado em Levítico 20.10 
e ss. (cf. 18.20 e ss.; Jr 23.14), onde está relacionado com a adoração de Moloque e a 
profanação do nome de Deus (cf. Ez 23.37). Os profetas empregam esta figura ao 
descreverem o pecado de Israel. Oséias visualiza a relação entre a infidelidade de Israel 
a Yahweh e a dissolução de todos os laços sociais e religiosos: "quando a união religiosa 
com Yahweh não é mantida como algo sagrado, nenhum casamento humano poderá estar 
seguro. A sensualidade produz prostituição religiosa, e a prostituição religiosa resulta 
novamente em prostituição física (4.11, 14)" (Vos, BT, p. 298). Pecado é falta de 
conformidade ao ideal de afeição e lealdade no matrimônio. Israel é condenada por não 
aceitar as reivindicações feitas por Deus de ser ele o senhor no casamento. Israel serviu 
outros deuses ao praticar prostituição cultuai e espiritual (4.11-12). Jeremias, Ezequiel 
e Isaías (de forma limitada) utilizam esta figura para ilustrar o pecado do povo de Deus 
(Ez 16.32 e ss.; Jr 3.8 e s.; Is 57.3). 

Bibliografia: — TDNT. v. 4, p. 729-32. 
L.J.C. 

«pSIS (na'âpüp). Veja o n? 1 273b. 

1274 (nã'ats) desprezar, rejeitar, abominar. 

Termos Derivados 

1274a tHKÇD (n"ãtsá) desprezo (2 Rs 19.3 = Is 37.3). 

1274b trr*«3 (ne'ãtsâ) desprezo, blasfêmia (Ne 9.18, 26; Ez 35.12). 

Esta raiz dá a idéia da ação ou atitude pelas quais aquele que anteriormente foi visto 
e/ou tratado favoravelmente agora é visto e/ou tratado com pouco caso. Considerem-se os 
seguintes sinônimos que aparecem em paralelos com esta raiz: mãrâ> "rebelar-se contra 
autoridade" (SI 107.11); 'ãbâ, "estar sem disposição e sem inclinação para obedecer" (Pv 
1.30); sãnê\ "odiar" (Pv 5.12), não crendo no Senhor (Nm 14.1); 'ãzab, "abandonar" (a 
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1275 (nã'aq) 

Deus, Is 1.4); md'as, "rejeitar" (Is 5.24); hãrap, "dizer coisas duras, censurar, zombar" (SI 
74.10). Quanto aos sinônimos, veja mã'as. Cf. o acadiano na'ãsu} "fazer pouco caso de", 
"desprezar", e o ugarítico n's ÍAisWUS 1731). Esta raiz ocorre 29 vezes (a palavra 
encontrada em Ec 12.5 provém de nãtsats, com um 'aleph pleonástico). 

Deus prediz a apostasia total de Israel apesar de imensas bênçãos (Dt 31.20 e ss.). 
A rejeição da aliança resultará numa reversão do favor divino (Dt 32.19). Com a conotação 
do oposto do favor divino, aplicava-se esta raiz ao juízo, tanto como advertência (Nm 
16.30) quanto como cumprimento (Is 1.4; Lm 2.6). A longanimidade de Deus (Rm 2.4) 
passou por alto repetidas rejeições e zombarias a sua pessoa (Nm 14.11; SI 10.3), SU22 
sanções (SI 10.13), seu conselho (SI 107.11) e sua palavra (Is 5.24). Para o "blasfemador 
nada que diga respeito a Deus é considerado santo (Is 52.5; cf. Is 1.4; Dt 31.19). Dessa 
maneira, ele não apenas "denigre o poder e a capacidade que Deus tem de executar as 
ameaças que faz" como também sua maneira desdenhosa de ver a Deus leva-o a preferir 
o pecado a Deus e a expressar esse desdém mediante um desprezo consciente para com 
Deus (Is 1.4; cf. E. J. YOUNG, Isaiah, in loc.) O eschaton verá a conquista divina do 
opressor e zombador 0cf. Jr 33.24; Is 60.14). 

n e ,ãtsâ. Desprezo. Este substantivo (2 Rs 19.3; Is 37.3 somente) indica o efeito do nã'ats 
divino. Por esse motivo, Ezequias descreve a ameaça que paira sobre Israel como um "dia 
de angústia [tsárâ], de censura [tôkahat] e de insulto íou humilhação, n"ãtsâ 1" (lit.). 

ne'ãtsâ. Desprezo. Este substantivo (Ez 35.12; Ne 9.18, 26 somente) mostra o resultado 
externo do nà'ats contra Deus e/ou seu eleito. 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 3-6. 

L.J.C. 

1275 (nã'aq ) gemer (Ez 30.24; Jó 24.12). 

Termo Derivado 

1275a ríj?^] 0n"ãqâ) gemido ( e . g Ê x 2.24; Jz 2.18). 

1276 (ná'ar ) detestar, desdenhar (Lm 2.7; SI 89.40). Ocorre somente no piei. 

1277 (/lãòãO profetizar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1277a tfc^nD (nãbO porta-voz, orador, profeta, 

1277b n t ra j (n'bü'â) profecia, 

1277c - t rn? (nebt'â) profetisa, 

nãbi ' . Porta-voz, profeta, A derivação de nãbí' é assunto controverso. O antigo Léxicon 
de Gesenius (editado por Tregelles), por exemplo, faz este substantivo derivar do verbc 
nãba', "onde o 'ayin foi abrandado para 'aleph", verbo este que significa "borbulhar*. 
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1277 (nãbã') 

" ferver e derramar" e, por conseguinte, "extravasar palavras, como aqueles que falam com 
mente fervorosa ou sob inspiração divina, como os profetas e poetas". Ewald, Haevernick 
e Bleek concordam (veja Samuel DAVIDSON, Introduction to the OT, v. 2, p. 230) como 
também o faz Oehler (OT Theology, p. 363). Por essas razões a suposição deste grupo de 
autores é que a função do nãbV é expressar revelações vindas do espírito de Deus 
(expressão vocal em êxtase). Neste caso, a posição do profeta é ativa. Outros, escritores 
antigos, inclusive S. Davidson (ibid., p. 430), tomaram por base a mesma derivação e 
disseram que a atitude é passiva, sendo o sentido o de receber a fala divina e então 
proclamá-la, enfatizando a recepção da comunicação divina pelo nãbl'. A maioria dos 
estudiosos recentes inverte, com provável acerto, a relação entre nãbã' e nãbi', 

considerando o verbo como denominativo (BDB; TDNT, v. 6, p. 796). 

A tendência tem sido afastar-se da idéia ativa de falar em êxtase como o sentido 
essencial do profetizar: "Rowley ... demonstra [Harvard theological reuiew 38:1-38] que 
a palavra nãbi', embora de etimologia incerta, não pode ser empregada como argumento 
em favor da natureza extática do ministério dos profetas" ( E L S S F E L D T , The prophetic 
literature, In Tlie OT and modem study, editado por H. H. Rowley, Oxford Press, 1951, 
p. 142). 

No momento são quatro os pontos de vista sobre a derivação da palavra: 1) De uma 
raiz árabe naba'a, "anunciar", daí "porta-voz" (Comil l , Koenig, Eiselen, G. A. Smith). 2) 
De uma raiz hebraica, nãbã', forma abrandada de nãba', "borbulhar", por conseguinte 
"extravasar palavras" (Gesenius, von Orelli, Kuenen, Girdlestone, Oehler). 3) De uma raiz 
acadiana nabú, "chamar", por esta razão "aquele que é chamado [por Deus]" (Albright, 
Rowley, Meek, Scott). 4) De uma raiz semítica desconhecida (A. B. Davidson, KB, BDB, E. 
J. Young, Heinisch). Este último ponto de vista é preferido por Hobart E. Freeman em seu 
excelente livro An introduction to the OTprophets (Moody, 1968, p. 37-9). Este parágrafo 
é um brevíssimo resumo da análise de Freeman. 

A idéia essencial da palavra é a de porta-voz autorizado ou oficial. Os intérpretes têm 
descoberto a idéia básica não na etimologia, que se perdeu nas brumas da antigüidade, 
mas no uso geral da palavra e em três textos clássicos do Pentateuco. 

O primeiro texto clássico segue-se à última das famosas objeções que Moisés levanta 
para não ser o porta-voz nomeado por Deus junto aos filhos de Israel e a Faraó (Êx 6.28-
30): "Então disse o SENHOR a Moisés: Vê que te constituí como deus sobre Faraó, e Arão, 
teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar; e Arão, teu irmão, falará 
a Faraó" (Ex 7.1, 2). Portanto, qualquer que seja a origem da palavra, um nãbl' é alguém 
autorizado a falar em nome de outrem, pois Arão, falando em lugar de Moisés a Faraó, 
é o nãbí' de Moisés. 

O segundo texto clássico vem logo após um incidente em que Arão e Miriã se 
atreveram a tomar o lugar de Moisés como mediador da revelação divina (Nm 12.1-2). O 
próprio Senhor veio, então, a intervir, declarando que somente Moisés teria conversa 
direta com o Todo-Poderoso e que ele, no entanto, se comunicaria com profetas através 
de sonhos e visões (Nm 12.4-8). O que fica sem ser dito, mas que é pressuposto e 
claramente afirmado em outras passagens (e.g., Jr 23), é que um nãbi' de verdade poderia 
ser porta-voz divino somente se Deus lhe tivesse verdadeiramente dado uma mensagem 
(ainda que de forma obscura) para anunciar. 

O terceiro texto clássico ocorre logo antes da morte do grande legislador. Tendo em 
vista o fim das comunicações "face a face" de Deus através de Moisés, houve um anúncio 
formal da existência do oficio de nãbi' de uma forma contínua. Nesta passagem DÍ 18.9-
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1277 (nãbãO 

22) Yahweh formalmente proibiu qualquer envolvimento com as falsas práticas 
divinatório-pagas de Canaã (Dt 18.9-14). Depois disto, tendo afirmado que uma linhagem! 
de profetas falaria (ou escreveria) com a mesma autoridade com que Moisés havia falado 
(e escrito), Deus deu ordens aos israelitas para prestarem aos profetas a mesma 
obediência (Dt 18.15, 18, 19) que ele havia determinado dessem a Moisés. Foram 
anunciados cinco sinais de confirmação do profeta (SI 74.9; cf. Mt 12.38; At 2.22), a saber: 
1) o profeta deve ser israelita, "do meio de teus irmãos" ( w . 15, 18); 2) ele fala em nome 
de Yahweh, é "a voz do SENHOR" (v. 16) e "fala em meu nome" (v. 19; cf. v. 20), incorrendo 
em pena de morte no caso de falsamente alegar que fala em nome de Deus (v. 20, cf. Dt 
18.1 e ss.; 1 Rs 18.20-40); 3) o conhecimento sobrenatural do futuro próximo deveria ser 
um sinal de que fora realmente designado por Deus ( w . 21-22; cf. 1 Rs 22; Jr 28, esp. v. 
17); 4) o profeta poderia realizar algum outro sinal miraculoso (veja Dt 13.1 e ss.; cf. 1 Rs 
18.24; e esp. v. 36); e 5) o teste derradeiro é a estrita conformidade (anuência) às 
revelações anteriormente confirmadas e que vieram por intermédio primeiramente de 
Moisés e posteriormente pelos profetas que o seguiram (Dt 13.1-18). A quinta exigência 
é enfática, pois todo o capítulo 13 de Deuteronômio lhe é dedicado. 

Hebreus 1.1-2 afirma claramente que a totalidade do AT é um depósito dos oráculos; 
escritos dos n'bttm. A palavra "profetas" é extremamente importante neste texto, pois " 
LXX nãbí' é sempre traduzido por prophêtés; não há um só caso de tradução por « 
outra palavra" (TDNTy v. 6, p. 812). Num texto específico, em que se faz um resumo 
trabalho de séculos realizado pela linhagem de profetas autênticos, o AT emprega a 
palavra maVãk, "mensageiro", "anjo". A LXX apresenta o devido sentido mediante o 
emprego de aggelos (2 Cr 36.15). 

Existem várias perguntas de particular interesse acerca de riebVim no AT. 1) Quem 
são as "escolas" ou grupos de profetas? 2) Os profetas profissionais estavam vinculados 
a "altares" e ao templo de modo comparável aos kõhãnim (sacerdotes)? Em caso 
afirmativo, quais eram suas funções? 3) Quem eram aqueles que eram raram 
designados como "videntes" do rei (hõzeh, 2 Sm 24.11; rô'eh, 2 Sm 15.27)? 4) Em 
sentido os músicos são (raramente) chamados de nebVim? 5) Quem eram os falsos profe 
geralmente também chamados de n'bVim? 6) Quão distante está da verdade a afii 
de que os profetas eram inimigos do sacerdócio israelita? Finalmente, como os 
chamados profetas "anteriores" e "posteriores" se relacionavam com o ofício profético 
seu todo e com a função da profecia? 

Em busca de respostas, o leitor pode consultar uma lista realmente enorme de a 
e livros recentes e atuais. O artigo de 81 páginas em TÜNT é todo ele relevante. Só 
bibliografia ocupa duas páginas bem cheias. Pode-se dizer que, descontando-se a alta 
crítica um tanto quanto combalida dos quatro autores do verbete (Rendtorff, Kraemer, 
Meyer, Friedrich), o que sobra é de grande valor. Geralmente rejeita-se o extremismo de 
autores recentes que procuraram derrubar respostas mais tradicionais e conservadoras. 
O mesmo se pode dizer do artigo "The prophetic literature", de autoria de Otto Eissfeldt 
e que aparece em The OT and Modem Study, editado por l i . H. Rowley, e também da> 
porções relevantes de Ancient Israel, escrito por Roland de Vaux. Deve-se consultar o 
excelente e extenso verbete "Prophets and prophesy" escrito por A. A. MacRae e publicado 
em ZPEB. v. 4, p. 875-903. O limitado espaço deste verbete não permite tratar estas 
questões nem explorar o vasto material tratado superficialmente aqui. Vejam-se neste 
dicionário os artigos sobre ro'eh, hôzeh, hãzôn e hãlam. 

Bibliografia: — TDNT. v. 6, p. 798-828. — THAT. v. 2, p. 7. 
R.D.C. 
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1280 T23 (n'bô) 

1278 nn: 0nãbab) esvaziar (e.g., Jó 11.12; Jr 52.21). 

1279 "tq (nebô) I, Nebo. 

Este hapax legomenon (Is 46.1) é a graf ia hebraica de Nabu, nome de um deus 
babilônico. Nabu era o protetor das ciências (que f icavam na esfera de Enki-Ea). o 
padroeiro da arte dos escribas e um deus da sabedoria (como também o eram Ea e 
Marduk) . Era casado com Tashmetum ("audição") e conhecido como "largo de audição" 
(isto é, pronto para ouvir). Seu símbolo, uma cunha no alto de uma vara, simbolizava ou 
a escrita cuneiforme ou um instrumento de observação usado na astronomia. Sua 
popularidade foi crescendo de forma constante a ponto de se encontrarem ezidas ( templo 
que lhe era dedicado) em todas as principais cidades da Babilônia e da Assíria. O seu 
principal templo ficava, no entanto, em Borsippa (Birs Nimrod, 16 quilômetros ao sul de 
Babilônia), aonde o rei anualmente ia apanhá-lo (isto é, à sua estátua) para levá-lo até 
Babilônia a f im de l ivrar Marduk das garras do mundo dos mortos (este ritual era 
conhecido como Akitu). As crônicas babilônicas (c. 990 a.C.) relatam que Nabu "não ve io" 
durante nove anos. Registra-se, então, uma convulsão administrativa total. O destino de 
Nabu acompanha paralelamente o destino de Babilônia. Observem-se os nomes próprios 
Nabucodonosor (proteja Nabu o filho ou a herança), Nebusazbã (salve-me Nabu) , 
Nebuzaradã (Nabu deu um filho) e Abede-Nego (servo de Nabu?). Cf. n'bô II. 

Bibliografia: — ROUX, G. Ancient Iraq, Cleveland, World Publishing, 1964. — 
SAGGS, H. W. F., The greatness that was Babylon, Nova Iorque, Hawthorne, 1962. — 
WlSEMAN, D. J. Nebo, In: NBD, p. 872. 

L.J.C. 

1280 Í2J (n ebô) II, Nebo. 

Este vocábulo é o nome de um monte localizado em Moabe (G. T. MANLEY, Nebo, In 
NBD, p. 872). E bem possível que tenha sido batizado com esse nome em honra à 
divindade babilônica Nabu (icf ncbô). Este nome ocorre 11 vezes. 

Existem dois problemas relacionados com o monte Nebo. Primeiro, sua relação com 
Pisga e com os montes de Abarim. Parece que o primeiro nome significa "ondulação no 
topo de uma colina ou montanha" e, por conseguinte, representa mais do que uma única 
protuberância (G. T . MANLEY, Pisga, em NBD, p. 1 000), que seria o monte Nebo em 
Deuteronômio 3.27. O segundo nome representa a cadeia de montanhas em que o Nebo 
está localizado (Nm 27.12; Dt 32.49). A identificação do monte Nebo é o segundo 
problema. Alguns dizem que a palavra se refere a três locais diferentes (c f . KD). Outros 
identif icam-no acertadamente com um único local (MANLEY, Nebo, op. cit.; W . EwiNG, 
Nebo, Mt., em ISBE, p. 2127). Foi do monte Nebo que Moisés viu a terra prometida pouco 
antes de morrer (Dt 34.1). Nesta região os filhos de Rúben erigiram uma cidade ( N m 32.3; 
cf NBD, p. 834). Posteriormente a área foi reivindicada pelos moabitas, e como reação à 
traição destes, Isaías (15.2) e Jeremias (48.1, 22) pronunciaram juízo. Os descendentes 
de refugiados israelitas originários de Nebo estão alistados entre aqueles que voltaram 
do exíl io (Ed 2.29) e que se casaram com mulheres não-israelitas (Ed 10.43). 

L.J.C. 
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1281 rn : (nãbah) 

nre33 (/i*66'á). Veja o n? 1 277b. 

1281 n3: (nãbah) latir (Is 56.10, somente). 

1282 *Z>33 (nãbat) olhar, contemplar. Ocorre somente no piei e no hifíl. 

Termo Derivado 

1282a 33Ç (mabbãt) esperança, expectativa (Zc 9.5; Is 20.5-6). 

Esta raiz representa aquilo que se faz com os olhos (SI 94.9), abrangendo tudo, desde 
um simples olhar (1 Sm 17.42) até um exame visual cuidadoso, demorado e positivo (Is 
5.12; SI 74.20; 119.6, 15). Com freqüência o verbo é paralelo de rã'â, "ver", e às vezes de 
hãzá, "ver", (geralmente como referência à "visão" profética), shür, "ver", "contemplar" (de 
uso poético), pãnâ, "voltar-se para", "ver". O verbo ocorre 69 vezes, sempre no piei e no 
hifíl. 

Para uma análise mais abrangente de temas teológicos, veja rã'â. O verbo é 
empregado para designar tanto a ação em que o homem olha para Deus quanto a ação em 
que Deus olha para o homem. Em Êxodo 3.6 Moisés olhou para aquilo que pensou ser a 
essência divina. Mais tarde Deus diz que Moisés, ao contrário de todos os demais profetas 
verdadeiros, continuará a olhar para a sua forma, isto é, será capaz de conversar com 
Deus de maneira inigualada (KD, Nm 12.8; Jo 6.46; 14.7). Entretanto, nenhum mero 
mortal jamais viu a essência divina (cf. Êx 33.18 e ss.). Us homens devem olhar para (isto 
é, fixar os olhos em, e, desta maneira dirigir suas vidas de acordo com a vontade de) 
Yahweh como seu único auxílio (Is 51.1; 22.11; SI 34.5 [6]), e também para os meios que 
ele oferece (e.g., o contexto da aliança; Is 51.2; SI 74.20) e para o seu messias (Zc 12.10). 
Os ímpios não têm a devida consideração pela obra de Deus (Is 5.12) ou pelo líder por ele 
designado (SI 22.17 [181). Deus, que a tudo observa (Jó 28.24; SI 33.13), retribui aos 
piedosos (SI 102.19 [20J; 13.3 [4]; 84.9 [101) e aos ímpios (SI 10.14; Am 5.22) de acordo com 
o seu divino poder (SI 104.32). 

L.J.C. 

(nãbtr Veja o n? 1 277a. 

1283 *T]33 (nêbek) fonte, nascente (Jó 38.16; 28.11). 

1284 ^33 (nbl). I. Ace i ta como ra i z de: 

1284a 1^32 (nêbel) I, odre; jarro, cântaro. 
1284b t^ni; (nêbel) II, saltério. 

nêbel . Pele (de animais), odre; jarro, cântaro. Um recipiente para líqüidos. Em-
prega-se também nêbel para referir-se figuradamente a nuvens (Jó 38.37). 
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1285 (nãbal) 

nêbel. Saltério, harpa. Devido à sua bojuda caixa ressonante na parte inferior, é 
possível que a palavra esteja relacionada a nêbel, "pele" (de animais, "odre"). 

O nêbel é o equivalente hebraico da harpa ou da lira. Era um instrumento de 12 
cordas tangidas com os dedos (Josefo, Antigüidades 7.12.3). Era maior que o kinnôr, "lira" 
(q.v.), tendo um tom mais grave. A lira possuía dois braços com um corpo em forma de 
caixa (uma versão cananéia). Davi tocou este instrumento. Era o principal instrumento 
da orquestra do segundo templo. O nêbel era o segundo instrumento mais importante e, 
provavelmente, mais barato do que o kinnôr. Na Mishnah 'ãrãkim 2.3 afirma-se que 
jamais havia menos de duas ou mais de seis harpas na orquestra. (Alguns preferem 
identificar o nêbel com a harpa egípcia, instrumento parecido com a citara e que possuía 
uma caixa ressonante de madeira e 10 a 20 cordas, tinha um metro e vinte centímetros 
de altura e era tangido com os dedos.) 

De acordo com a Mishnah, as cordas do nêbel eram feitas do intestino grosso das 
ovelhas (Kinnim 3.6). Também menciona-se nas Escrituras o nêbel 'ãsôr, um nêbel 
ligeiramente menor e com dez cordas. Visto que do período bíblico não há desenhos com 
representações de como era um nêbel, pode-se apenas fazer conjecturas quanto ao seu 
formato. 

Dos 27 usos da palavra, três ocorrem num contexto de folia ímpia (Is 5.12), adoração 
pagã (Is 14.11) e a adoração sem sentido que Amós condenou (Am 5.23). Era tocada pelos 
grupos de profetas (1 Sm 10.5), e Davi empregou-a para adoração (2 Sm 6.5). Salomão 
forneceu nrbálim (ARA, "alaúdes") para a adoração no templo (1 Rs 10.12). De resto, o 
nêbel (e o nêbel 'asôr) eram sempre usados na adoração (SI 57.8 [9]; 81.2 131; et al.). 

O importante papel atribuído à música na adoração de Deus mostra que Deus reage 
positivamente à comunicação do homem com ele na forma de música e que Deus se 
comunica com o homem não apenas cognitivamente, mas também com suas emoções. 

Bibliografia: — BLUMENKRANZ, B. Music, In: Encyclopedia Judaica, v. 12, p. 564-6. 
— WERNER, E. Jewish Music, In: Dictionary of music, St. Martins Press, v. 4, p. 619-21. 
— , Musical instruments, In: IB. v. 3, p. 474-6. — F L N E S M E Y E R , S. B. Musical 
instruments in the Old Testament, HUCA 3:21-7. — SELLERS, O. R. Musical instruments 
of Israel, BA 4:33-47. 

L.G. 

1285 ^ni (nãbal) II, ser insensato, tolo. 

Termos Derivados 

1285a (nãbãl) tolo. 
1285b (nebãlã) insensatez. 
1285c m ^ j (nablut) falta de recato, falta de pudor (Os 2.12, [10] somente). 

O verbo é usado apenas cinco vezes. Uma vez ele descreve como tolo aquele que se 
exalta. No grau piei a palavra aparece quatro vezes. Ela indica a repugnância ou desprezo 
por parte de alguém que zomba da rocha de sua salvação (Dt 32.15) ou trata o pai com 
desdém (Mq 7.6). Deus torna o recalcitrante desprezível (Na 3.6). O profeta ora para 
manter distante a ira de Deus a fim de que ele não traga vergonha para o trono da sua 
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1285 (nábal ) 

glória (Jr 14.21). Os termos derivados reproduzem o pleno significado do verbo. 

nãbãl . Tolo. O substantivo nãbãl é largamente usado na literatura de sabedoria. Em 
Provérbios o termo nãbãl inclui os conceitos associados a kestl e 'èwil (q.v.) e também 
enfatiza que a pessoa tem comportamento vil e vergonhoso, sendo um grosseirão 
rematado. A insensibilidade para com Deus bem como a insensibilidade moral fecham a 
mente para a razão. 

Moisés censurou sua geração, chamando-a de 'am nãbãl, "povo louco" (Dt 32.6), que 
não reconhecia os benefícios do Senhor. Nações pagãs são caracterizadas como insensatas, 
insultando ou desprezando o próprio nome do Senhor (SI 74.18). Por este motivo, Moisés 
reagiu à infidelidade de sua geração identificando-a com povos pagãos. De fato, caso 
persistissem em sua insensatez (nãbãl), seriam provocados à ira por um povo idolatra 
e insensato (nãbãl; Dt 32.21). A falta de sensibilidade do povo de Deus tornava 
necessário que os israelitas fossem envergonhados e feridos por sua própria insensatez. 

Os profetas consideram o nãbãl um inútil. Isaías fez uma descrição do reino onde 
serão endireitados muitos assuntos públicos que estão de pernas para o ar. Já não se 
daria um tratamento respeitoso e reverente ao tolo, que fala coisas sem sentido e cujo 
coração se inclina para a impiedade (Is 32.5-6). Ele é grosseiro e sem espiritualidade. 
Aquele que ajunta riquezas injustamente vai perdê-la durante a sua existência. Tal 
pessoa é, no final das contas, um tolo (Jr 17.11). Falsos profetas, que buscam a mensagem 
em si mesmos, são insensatos. Na realidade, não possuem mensagem alguma, não têm 
visão alguma vinda de Deus (Ez 13.3). 

O nãbãl possui uma mente fechada, dizendo em seu coração que Deus não existe (SI 
14.1; 53.1 [2|). Ele insulta a Deus o dia inteiro num rebuliço sem f im (SI 74.22). Davi orou 
para ser livrado de suas transgressões para que não acontecesse de o tolo, que não 
conhecia o coração do servo de Deus, o insultasse (SI 39.8 [9]). Os "filhos de doidos", 
expressão que se refere àqueles que aprendem com o insensato, são vis, filhos sem nome 
algum (Jó 30.8). A morte de Abner foi lamentada como possivelmente a de um tolo (2 Sm 
3.33). [Ou pode ser que Davi esteja indagando se Abner morreu como um ímpio — um 
nãbãl — deixando implícito que Joabe, que o atacou, havia assassinado o inocente. R.L.H.] 

O nãbãl, que devia se manter afastado devido à sua irreverência, é um grosseirão 
e se faz ouvir em público (Pv 17.7). A terra protesta quando um nãbãl enriquece; uma 
pessoa dessas se torna arrogante e dominadora (Pv 30.22). A grosseria, reflexo da recusa 
em dar ouvidos (no devido tempo) à razão ou a Deus se vê em Nabal, de quem sua esposa, 
Abigail , disse: "ele é tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar" (1 Sm 25.17). 
Ele é um nebãl porque rejeita o temor do Senhor, que poderia ter-lhe dado alguma 
sabedoria. 

n ebãlâ. Loucura, baixeza, vil. ncbãlâ tem o mesmo conjunto de sentidos de nabal, ou 
seja, uma desconsideração para com as determinações morais e espirituais. Em todos os 
aspectos um nfbãlâ é insensível, ímpio e uma vergonha, e suas ações são uma loucura 
pecaminosa. 

ncbãlâ refere-se a pecados de imoralidade. Um pedido para ter relações homossexuais 
foi considerado um ato de loucura (Jz 19.23-24). O estupro premeditado era estigmatizado 
como um ato de loucura (2 Sm 13.12). Amnom seria conhecido em Israel como um nãbãl 

(v. 13). De fato, estes feitos vis são conhecidos em Israel como loucura (n'bâlàh , uma coisa 
vergonhosa e pecaminosa), isto é, uma violação dos padrões morais de Israel, por exemplo, 
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1286 (nãbel) 

a violação de Diná (Gn 34.7) ou a declaração de um noivo acerca da castidade da esposa 
(Dt 22.21; também Jz 20.6; Jr 29.23). 

O roubo, por Acã, de coisas postas sob interdito foi considerado um n'bãlâ em Israel 
(Js 7.15). Nabal, agindo de acordo com o seu nome, perpetrou uma coisa pecaminosa e 
vergonhosa porque ele era uma vergonha (1 Sm 25.25). n'bãlâ também pode designar o 
linguajar impensado e irreverente; Isaías comparou sua geração ao nãbãl que diz um 
nebãlâ, um jogo de palavras que ressalta que o ato é resultante daquele que é (Is 32.6; 
também 9.17). O Senhor exigiu expiação pelas palavras e conduta que os amigos de Jó 
tiveram para com ele. Suas ações contra Jó foram consideradas loucura (nebãlâ) contra 
o próprio Deus (Jó 42.8). 

Bibliografia: — BLANCK, S. H. Folly, In: 1B. p. 303-4. — HARRIS, R. Laird, Proverbs, 
In: WBC. — KlDNER, Derek, Proverbs, Inter-Varsity, 1964. — RlCHARDSON, TWB, p. 84-5. 
— THAT, v. 2, p. 26-30. 

L.G. 

1 2 8 6 (nãbel) murchar. 

Termo Derivado 

1286a íiYjq: (n'bêlâ) cadáver. 

A FFIB tem uma tradução superior em 2 Samuel 22.46 ("desfaleceram", em vez de 
"sumiram-se", na ARA; cf. SI 18.45 1461; Jó 14.18; Is 1.30; 24.4; Jr 8.13; e ainda Is 34.4; 
40.7-8). 

Esta palavra aponta para o estado ou condição das folhas quando estão secas mas 
ainda pendem dos galhos — palavra que é paralela de erva seca (Is 40.7-8) e ao "jardim" 
(IBB, Is 1.30; ARA, "floresta") sem água. Quanto a sinônimos, vejam-se yãbesh, "estar/ficar 
seco", "murchar", e tsãnam, "ser duro, estéril". Compare-se com nblf que é aceita como 
raiz dos derivados nêbel, "odre", "jarro", e nêbel, "alaúde", e também com a raiz nãbal, 
"ser insensato", da qual provêm os derivados nãbãl, "tolo", e nebãlá, "insensatez". KB 
coloca todos esses derivados sob uma mesma raiz, nãbel, "murchar". De acordo com nosso 
exame, nãbel ocorre 20 vezes. 

A idéia que este e outros verbos transmitem de folhas murchas ou de vegetação seca 
serve, com freqüência, como figura do juízo. A onipotência divina enfraquece as nações 
mais poderosas da terra (Is 34.4; cf. 2 Sm 22.46; SI 18.45 [46}). Com toda certeza os 
iníquos terão pela frente o juízo divino (SI 37.2). Deus tirará o vigor de Judá (Is 1.30; Jr 
8.13) e de Efraim (Is 28.1). Os piedosos serão revigorados por rios de água viva (SI 1.3; 
cf. Ez 47.12). Este verbo também se aplica à transitoriedade da vida (Is 40.7-8) e da força 
(Êx 18.18) humanas. 

nebèlâ. Cadáver. Este substantivo refere-se ao corpo já sem vida de uma pessoa ou 
animal. Seus sinônimos são: peger, que se refere geralmente a cadáveres humanos (com 
exceção de Gn 15.11); g*wiyâ (cf güpâ, 1 Cr 10.12; 1 Sm 31.12), que indica o corpo tanto 
morto quanto vivo (Gn 47.18); mappelâ (cf nãpal). Este substantivo ocorre 48 vezes. 

Cadáveres de homens e animais são imundos, e os sacerdotes são proibidos de tocar 
em cadáver, a não ser o de parentes próximos (Lv 21.1-3). O sumo sacerdote e o nazireu 
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1287 I>nj (.nábac) 

nem isso podem fazer (Lv 21.11; Nm 6.6-8 — aqui a palavra é nepesh). Deus prescreve 
um minucioso rito de purificação no caso de violação destas restrições ou se alguém, sem 
intenção, ficar contaminado (cf . N m 19). Até mesmo a terra pode ficar contaminada caso 
não se enterre, até o f im do dia, o corpo de alguém executado (Dt 21.23). Jeremias 
assinala que os ídolos, por serem "cadáveres" culpados de pecado (?), contaminam a terra 
(16.18). 

Não ser devidamente sepultado é sinal de grande desonra (2 Sm 21.11 e ss.; 1 Sm 
31.11-13, etc.) e até mesmo de juízo divino (Dt 28.26; cf. Jr 26.23; Is 5.25; Jr 7.23; etc.). 
A restauração é indicada em termos de uma ressurreição (Is 26.19). 

L.J.C. 

r\t>22 (nablüt). Veja o n? 1 285c. 

1287 IQJ (nãba0 derramar, jorrar. 

Termo Derivado 

1287a innq (mabbü'a) fonte d'água (Ec 12.6; Is 35.7; 49.10). 

A ARA e outras versões não traduzem adequadamente Eclesiastes 10.1 (" faz cheirar 
mal e 'faz derramar'", lit.). A raiz tem a conotação de uma torrente incontrolável ou 
descontrolada, por exemplo, as águas avolumadas de um uádi (Pv 18.4; cf. nãJial), o 
jorrar de palavras vindas da boca de um tolo (Pv 15.2; antônimo hágâ, Pv 15.28). Existem 
muitas palavras hebraicas que indicam vários tipos e direções de coisas que fluem: mãzal, 

"correr" (um rio); nãgar, "verter" (lágrimas, sangue, pustulência, etc.); yãtsaq, "derramar 
ou moldar" (especialmente metal fundido); nãsak, "derramar fora" (especialmente uma 
libação); nátõk, "despejar" (fogo, juízo, etc.); shãpak, "derramar" (talvez a mais genérica 
destas palavras). Cf. o aramaico antigo nb* (KAI 38), "jorrar", e o acadiano namba'u (e 
nabba'u), "fonte borbulhante" (KD). O verbo ocorre 11 vezes. 

Em Salmos 19.2 (31 nãba' transmite a idéia de "algo que se transmite 
ininterruptamente" e de uma "fonte inesgotável", onde o "dia" jorra declarações sobre a 
glória de Deus (KD). O salmista deseja anunciar os feitos gloriosos de Deus, ou seja. 
acontecimentos de natureza parabólica (KD, SI 78.2; 119.171). Em última instância, a 
"bondade transcendente de Deus é o objeto do transbordante reconhecimento universal" 
(KD, SI 145.7). Os iníquos "transbordam" arrogância (SI 94.4; ARA, "proferem") e uma 
amargura destroçante (SI 59.7 [8]; cf. Pv 15.2, etc.). De especial interesse é Provérbios 
1.23, passagem em que a sabedoria (v. 20) promete derramar o seu espírito (isto é, tornar 
conhecidas suas palavras) sobre todos os alunos desejosos. Esta é uma compreensão dada 
pelo espírito e não uma regeneração operada pelo espírito, embora o NT combine as duas 
idéias (1 Co 2.14). Um derramamento do Espírito, ainda maior e diferente qualitati-
vamente, será só na vinda do Messias (J1 2.28 [3.11, shãpak). 

L.J.C. 

1288 (ngb). A c e i t a c o m o r a i z de: 

1288a 73Tj (negeb) Neguebe, sul. 
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1288 na ongb) 

Claro está, com base em Gênesis 13.1 e Números 13.23, que esta palavra indica uma 
área geográfica, pois nestas duas passagens os viajantes estão indo para o norte. Um 
sentido secundário do vocábulo é o de "sul" (cf. Gn 13.14). Cf os seguintes sinônimos: 
yãmin (que deixa implícita a postura oriental na oração, KB), têmãn (raiz yãmin), yam 
e dãrôrn. O substantivo ocorre 111 vezes. 

O antigo Neguebe era uma região de limites indefinidos e com aproximadamente 
11 700 quilômetros quadrados. Seu limite ao norte estendia-se ao sul da estrada Gaza-
Berseba diretamente ao leste de Berseba até o mar Morto. Seu limite ao sul misturava-se 
com os altiplanos da península do Sinai. O Neguebe era (e ainda é) constituído de um 
terreno bastante irregular, em que quase nunca chove (de 25 a 200 milímetros de 
precipitação anual). Os verões são quentes, e os invernos, frios. Ventos fortes assolam a 
região nas duas estações (cf. Is 21.1). A ocorrência de chuvas rapidamente transforma os 
uádis em correntezas transbordantes e seu terreno siltoso oferece resistência à absorção 
da água (cf SI 126.4). Abaixo da superfície, existe na região um lençol freático abundante. 
O terreno não é desértico, visto que permite, ainda que limitadamente, que animais nele 
pastem (cf. Gn 13.1-6) e, em condições controladas (um governo central forte para proteger 
os lavradores de beduínos saqueadores e ajudá-los durante as secas freqüentes), pode dar, 
em algumas áreas, condições de cultivo da terra. 

Nem sempre o Neguebe teve uma população fixa. Os séculos 21 a 19 a.C. atestam a 
existência de muitas aldeias cuja destruição pode muito bem ter sido conseqüência dos 
ataques e saques levados a efeito por Quedorlaomer e seus aliados (Gn 14). Esta 
devastação também pode explicar por que Hagar ficou perdida ao ir embora — os marcos 
conhecidos (i.e., as cidades) estavam destruídos (Gn 21.14). E também os patriarcas 
aparentemente não se dirigiram ao Neguebe depois de Gênesis 14, mas permaneceram 
na área de Gerar, Hebrom e Berseba, que escapou incólume à invasão. Até o momento 
quase não há dados arqueológicos que indiquem uma ampla ocupação amalequita à época 
do Êxodo (c. 1445 a.C.; no entanto, cf G. L. ARCHER, A survey of Old Testament 
introduction, Moody, 1964, p. 214-5, 220-1). Israel foi repelido por esses amalequitas (Nm 
14.44 45; Dt 1.44), mas posteriormente Judá e Simeão invadiram e ocuparam a região. 
A arqueologia confirma uma ampla ocupação durante o período da monarquia. Saul 
destruiu a cidade do rei Agague (1 Sm 14-15). Davi combateu os amalequitas e outros nas 
várias áreas do Neguebe (1 Sm 30). Como nos dias dos patriarcas, também durante o 
início da monarquia o Neguebe foi ocupado por vários grupos étnicos (Gn 26.26-33; 1 Sm 
27.10; 30.14). Durante o reinado de Salomão o Neguebe produziu cobre (fundido em 
Eziom-Geber) e possuía muito comércio (era atravessado pelo "caminho de Sur" e várias 
rotas comerciais menos importantes). (Cf. o mapa em Y. ÀHARONI, The land of the Bible, 
Westminster, 1967. p. 40.) Mais tarde, quando Eziom-Geber ficou sem condições de uso, 
um porto adjacente, Elate, foi reaberto por Uzias (1 Rs 9.26; 2 Cr 26.2) para facilitar o 
comércio de cobre. 

Os profetas predizem uma desolação (Jr 13.19; Ez 20.46-47 [21.2-3]) e, no fim, uma 
recuperação de Judá e do Neguebe (Jr 17.26; 32.44; 33.13). 

Bibliografia: — COHEN, S. The Negeb, In: IDB. — HOUSTON, J. M. Negeb, In: NBD, 
p. 874-5. — GLUECK, N., BA 18:2-9. — McKENZEE, J. L. Dictionary of the Bible, 

Milwaukee, Bruce, 1965. — BALY, P., The geography of the Bible, Harper, 1957. — 
GLUECK, The other side of the Jordan. ASOR, 1940. 

L.J.C. 
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1289 Onãgad) 

1289 (nãgad) contar, tomar conhecido. Ocorre somente no hifíl e no hofal. 

Termos Derivados 

1289a t ™ (neged) defronte. 

1289b (nãgid) governante, lider, comandante. 

O sentido básico desta raiz é o de "colocar algo de forma ostensiva diante de alguém" 
(KB). O árabe nagada significa "ser bem visível", e o substantivo nagdun significa "região 
montanhosa". Em geral este "algo" era anteriormente desconhecido ou impossível de ser 
conhecido pelo objeto. Dependendo do contexto, o verbo requer traduções diferentes. O 
sentido fica ainda mais claro quando se consideram os seguintes paralelos sinônimos: 
amar, "dizer", e shãma"tornar conhecido" (hifíl, Jr 4.5; Êx 19.3; Dt 32.4; Is 41.22, etc.)-, 
sãpar, "relatar" (Jó 12.7-8; SI 19.1 [2]); bin, "compreender" (Jr 9.12 [11]); dibbêr (piei de 
dãbar), "falar" (Is 45.19); e yã'ats, "aconselhar" (Jr 38.15). Vejam-se também gãlâ e 
yãda'. Cf. o fenício ngd (KAI, p. 16). O verbo ocorre 363 vezes. 

Observem-se especialmente passagens como Juizes 14.12, onde o verbo nãgad tem 
a conotação de "contar a solução" de um enigma (cf v. 12), e Esdras 2.59, com o sentido 
de "demonstrar", "dar prova escrita de". 

Teologicamente o verbo é empregado para aquilo que tanto Deus quanto o homem 
revelam. Deus trouxe algumas coisas diretamente à atenção do homem (i.e., revelou-as) 
mediante sonhos (Gn 41.25; cf. Dt 13.1; 18.16; At 2.17), profecias (Gn 49.1) e profetas 
(especialmente Moisés, Dt 4.13). Por terem essas declarações origem divina, traziam o 
peso da autoridade divina (Dt 5.5). Um profeta anunciou o propósito (Is 19.12) e o juízo 
(Is 21.2) divinos, aliás, tudo aquilo que a boca do Senhor anunciou (Jr 9.12 [11]). A 
autoridade de outros porta-vozes provinha da revelação da aliança (Dt 4.13), isto é, a 
autoridade de sacerdotes e anciões (Dt 17.10-11), dos pais (Êx 13.8; Dt 32.7) e de outros 
líderes (cf. Is 40.21). É responsabilidade (SI 42.2 [3]; 71.17; 145.4) e privilégio (SI 9.11 
[12]; 51.15 [17]) de todos os homens tornar as maravilhas de Deus proeminentes diante 
da igreja do AT (SI 30.9 [10]) e diante do mundo (SI 22.31 [32]). Este ato era um ato de 
louvor (SI 30.9 [10]) e de ação de graças (SI 92.2 [3]) e podia ser realizado por meio da 
música (SI 9.11 [12]). A maior das obras de Deus, isto é, a soberana redenção de seu povo 
c a declaração de justificação apenas mediante o instrumento da fé (e.g., SI 40.6 [7]), deve 
ser anunciada a todas as nações (SI 22.31 [32]; Is 48.20; 66.19; cf. Mt 28.18 e ss.). 

A glória (SI 19.1 [2]; 97.6) e a justiça (SI 50.6) divinas são dadas a conhecer e postas 
em destaque por meio da criação visível (cf Rm 1.18 e ss.). 

Deus escarnece dos incrédulos, desafiando-os a fazer com que seus "não-deuses" 
revelem o passado nebuloso ou o futuro distante, isto é, todas as coisas (e.g., Is 41.22 e 
ss.). Yahweh é o único eternamente existente (Is 43.10), onisciente (Is 44.7), Deus que 
havia anunciado (Is 45.19; cf Dt 4.29), que anuncia mesmo (Is 42.9) e realiza (Is 43.12) 
sua vontade soberana (Is 48.20). Ele revela ao homem aquilo que deseja que seja 
conhecido e obedecido (Am 4.13; SI 111.6). Por isso, o homem rebelde é indesculpável. 

neged. Defronte (na maioria das vezes). Esta preposição mantém a idéia básica da raiz. 
É esta conotação de proeminência, de ser bem visível ou ostensivo, que a distingue de seus 
sinônimos, por exemplo, mül, "na frente de", nõkah, "bem em frente a", 'ummâ , 
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1290 P!3J (nãgah) 

"correspondente a", lipné, "perante" (cf. pana). Note-se que a expressão "a seus próprios 
olhos" (b"ênêhem) é paralela de "em seu próprio conceito" (neged p'nêhem, Is 5.21; cf. SI 
90.8) e é oposta a "em oculto" (2 Sm 12.12; cf. SI 38.9 [10]). 

A idéia básica e singular desta preposição esclarece muitas passagens (e.g., 1 Sm 
15.30; cf 2 Sm 12.12; Js 8.11). Esta palavra ocorre em contextos de aliança. A lei de Deus 
devia ser lida defronte de Israel (i.e., de forma que todos ouvissem, Dt 31.17; cf Js 8.35; 
Ed 8.3). As alianças públicas dos homens eram publicamente enunciadas (1 Rs 8.22) e 
postas em vigor de modo que toda a comunidade testemunhasse o ato. É assim que Davi 
(SI 22.25 [26]), e mais tarde o Messias, prometeu pagar seus votos. Aqui a referência 
provavelmente é ao shelãmim (a oferta pacífica, a Páscoa cumprida, o próprio Cordeiro 
de Deus). 

Fazer votos em público implica declarar a palavra de Deus diante de todos (SI 
119.46), em louvor (SI 138.1) e em esperar em seu nome (SI 52.9 [11]). A palavra de Deus 
e os milagres confirmatórios foram realizados aberta e proeminentemente diante de Israel. 
Não havia desculpa alguma para incredulidade (Êx 34.10; cf. SI 78.12). O mesmo é válido 
para os atos da providência divina (SI 31.19 [20]; cf. Rm 2.4). A palavra também ocorre 
em contextos legais (rlb, q.v.). Samuel convoca o povo a, perante Deus, servir de 
testemunha de sua integridade (1 Sm 12.3; cf 1 Rs 21.13). Deus, o juiz onisciente, faz 
declarações solenes sobre o pecado (Os 7.2; SI 109.15), do desejo (SI 38.9 [10]; cf. Rm 8.27 
e ss.) e de todos os caminhos (SI 39.5 [6]; 119.168; Pv 15.11) do homem. Justificado e 
recompensado, o Messias estará para sempre assentado defronte de Deus (SI 89.36 [37]; 
cf. Is 24.23; 61.11). 

A preposição ocorre na forma composta lrneged (usada para dar ênfase a neged [SI 
90.8; Jr 16.17, efc».]), com o sentido de colocar diante dp alguém aquilo que determina sua 
conduta (cf. 2 Sm 22.23; SI 26.3; 36.1 [2]). Vneged também é empregado como minneged 
para indicar "oposto a", "do outro lado" (e.g., Js 15.3; Ne 12.9; cf. neged em Ez 40.13; Ne 
3.16, etc.). Tem a conotação de "frente a frente com", "bastante visível a", mas a alguma 
distância (mais, Gn 21.16, ou menos próxima, SI 38.11 [12]). Finalmente, cf. keneged, 
"conforme", "como aquilo que corresponde a" (Gn 2.18, 20; cf. KD). 

nãg id . Governante, líder, comandante. [É talvez, neste derivado, que a idéia de 
proeminência, existente na raiz, alcance sua mais plena expressão. A palavra é utilizada 
quase 50 vezes e é aplicada a líderes de diferentes áreas — governamental, militar e 
religiosa. Em geral o substantivo aparece no singular e refere-se a pessoa no comando, 
ao rei, ao sumo sacerdote, etc. Mas existem referências a líderes e comandantes no 
exército. Em Daniel 9.25 o Messias é chamado de nagid. R.LH.) 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 31-6. 
L.J.C. 

1290 (nãgah) brilhar. 

Termos Derivados 

1290a tPí33 (nõgah) brilho. 

1290h rníq (n'gnhá) brilho (Is 59.9, somente). 
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1291 n>j (nãgah) 

Este verbo refere-se a uma luz brilhante gerada por uma lâmpada (SI 18.28 [291), 
pela lua (Is 13.10), por uma faísca (Jó 18.5) e a uma luz que brilha nas trevas (Is 9.2 [1]). 
Quanto a sinônimos, vejam-se 'ãhal, hãlal, zãhar, qãran, e especialmente yãpa' e zãrah 
(<cf. Franz SCHNUTENHAUS, Daz Kommen und Erscheinen im Alten Testament, ZAW 76:10 
e s.). Textos ugaríticos confirmam a existência da raiz íigh CAisWUS 1743). Este verbo 
ocorre seis vezes. 

O escurecimento dos corpos celestes (J1 2.31; At 2.20) oferece figuras do juízo (J1 2.10; 
Is 13.10; cf. Jó 18.5) e da redenção (J1 3.15 [4.15]) divinos. A bênção de Deus é assim 
descrita: "a luz brilhará em teus caminhos" (Jó 22.28). Deus, a lâmpada de Davi, brilhará 
e iluminará suas trevas (SI 18.28 [29]). Um rei bom, que é uma representação terrena de 
Deus, também brilha esplendorosamente (2 Sm 23.4). Ezequiel utiliza a raiz nãgah para 
representar a glória de Deus (Ez 1.4; 10.4). Para Isaías, os regenerados que estão nas 
trevas do sofrimento momentâneo (Is 50.10) serão visitados por um rei que será a fonte 
de verdadeira/eterna luz (Is 9.2 [1]; Ml 3.20 [4.2]; Jo 1.9; 8.12; Lc 1.78-79). As nações se 
arrebanharão em torno dele quando ele sentar-se entronizado na Jerusalém espiri-
tual/eterna — na igreja [ou no milênio ou no próprio céu ou em todos os três! R.L.H.] (Is 
60.3; Hb 12.22; Ap 21.23; 22.5). Deus se compromete a fazer com que a justiça dos eleitos 
jorre com resplendor (Is 62.1; em paralelo com lappíd, "tocha"). 

nõgah . Brilho, resplendor. Este substantivo refere-se ao resultado de nãgah. Ocorre 
19 vezes. 

L.J.C. 

1291 ra (nãgah) empurrar, arremeter, chifrar (e.g., Êx 21.28, 31-32; Dt 33.17). 

Termo Derivado 

1291a n y (naggãh) (animal) dado a chifrar (Êx 21.29, 36). 

"P2J (nãgid). Veja o n? 1 289b. 

nr^j (neginâ). Veja o n? 1 292.1a. 

1292 bto (ngl). Aceita como raiz de: 
1292a ^ D (maggãl) foice (Jr 50.16; J1 4.13). 

1292.1 (nãgan) tanger (um instrumento de cordas). 

Termos Derivados 

1292.1a t n r y (nfginâ) música (de instrumento de cordas), cântico, canção 

satírica. 

1292.1b n r^O (manginâ) canção zombeteira (Lm 3.63, somente). 

O verbo nãgan ocorre junto com "canção" ou "cantores" em Salmos 33.3; 68.25 [26] 
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1293 m (nãga') 

e Isaías 23.16. Parece que Salmos 68 faz distinção entre os cantores e os músicos 
(nõg*nim), estes acompanhados das virgens que tocavam tamborins. A harpa (k innôr ) é 
o instrumento tocado em 1 Samuel 16.16; Salmos 33.2-3; Isaías 23.16. Salmos 33.2 
também menciona a lira de dez cordas. Davi tocou harpa para Saul a f im de ajudar a 
acalmar o rei quando um espírito maligno veio sobre ele, mas seus esforços não foram de 
todo bem-sucedidos (1 Sm 16.16, 18, 23; 18.10; 19.9). Eliseu pediu que um músico tocasse 
para ele, de modo que a mão do Senhor viesse sobre ele (2 Rs 3.15). Ezequias anteviu que 
se tocariam músicas no templo para dar graças por sua cura (Is 38.20). Em Salmos 33.3 
o salmista desejou que se tocasse com toda habilidade e se gritasse de alegria durante o 
louvor ao Senhor. 

n r g í n â . Música, cântico, canção satírica, Este substantivo refere-se a músicas 
agradáveis em Salmos 77.6 [7J e a música exultante em Lamentações 5.14, mas em outras 
passagens tem o mesmo sentido de manginâ, "canção zombeteira" (Lm 3.14; Jó 30.9). Em 
Salmos 69.12 [131 esta é a música dos embriagados. Em sete salmos n'ginôt aparece no 
cabeçalho, indicando que se devia usar instrumentos de cordas (cabeçalho dos salmos 4; 
6; 54; 55; 61; 67; 76 [no texto hebraico o cabeçalho é sempre o versículo 1]; cf. Hc 3.19). 
A ARC emprega a transliteração: "sobre Neginote". Quanto a outros termos afins, veja-se 
selâ. 

H.W. 

1293 (nãga0 tocar, alcançar, ferir. 

Termo Derivado 

1293a (nega0 golpe, praga, doença. 

A raiz ng' fala do relacionamento que se estabelece quando uma coisa (ou pessoa) 
encosta fisicamente em outra. Quanto a sinônimos, veja-se nãgap. As muitas conotações 
do vocábulo exigem, às vezes, diferentes traduções, por exemplo, "alcançar", "ferir", etc. 

O verbo ocorre 150 vezes. 
O sentido básico de nãga' é "tocar". Pode referir-se a uma coisa tocando (isto é, 

encostando) em outra (Is 6.7; 16.8; Os 4.2), a um homem tendo contato com uma coisa (Êx 
19.12) ou entrando numa área (Et 6.14), e a Deus tocando num homem (Dn 8.18) ou 
numa coisa (SI 144.5). Deve-se dar especial atenção a Salmos 88.3 [4], onde o salmista faz 
paralelo entre "alma ... cheia de angústias" e "vida [que] se aproxima do Sheol" (c f 

Leonard J. COPPES, Sheol: what is it?, Covenanter Witness, 4 fev. 1976, p. 14 e ss.). Nessa 
passagem o salmista, reconhecendo que Deus criou a situação em que se encontrava, ora 
para que ele a mude (cf. SI 107.18). Usa-se a palavra num contexto ritualista: coisas 
santas (pertencentes a Deus, Êx 19.13.Lv 12.4; N m 4.15) não devem ser tocados por 
pessoas não autorizadas. As coisas não santas também sofrem restrições ( N m 19.16, 22; 
Is 52.11). A possível razão para isso é que encostar em algo é o mesmo que estender sua 
autoridade sobre tal coisa. Certamente os mandamentos explícitos dados por Deus sobre 
o que podia e o que não podia ser legitimamente tocado (Ag 2.12) devem desfazer 
qualquer suspeita de magia ou animismo. Isso levanta uma indagação acerca da fala de 
Eva em Gênesis 3.3. Ela estava exagerando (KD) ou simplesmente relatando? 
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1294 ^ÒJ (nãgap) 

Emprega-se a raiz hiperbolicamente em relação com os culpados merecedores de 
castigo (qal, Jr 51.9) e com a ira ímpia (hifil, 2 Cr 28.9). Afirma-sp que as duas atingem 
os céus, isto é, são extremamente grandes (SI 57.11 [12]; 108.5 [6]), ou mesmo infinitas. 

Outro uso especial tem a conotação de coabitação. É neste sentido que Abimeleque 
declara que não havia tocado em Rebeca (Gn 20.6). Provérbios diz que todo aquele que 
tocar uma adúltera (isto é, for até essa mulher e mantiver relações com ela) será 
castigado (6.29). Boaz instrui seus empregados a não "tocar" em Rute (2.9, ARA; IBB, 
"molestar"). 

Com freqüência o verbo tem o sentido de estender a autoridade sobre alguém, 
reivindicando tal pessoa como sua ou infligindo-lhe um golpe (fatal ?; Jr 4.10, 18; Jó 1.19; 
5.19). Deus proíbe que as pessoas atinjam seus profetas (1 Cr 16.22), seu povo (Zc 2.8 
[121) ou sua herança (Jr 12.14). Estes são santos e lhe pertencem (cf. uso ritualístico). 
Deus toca nos iníquos com justo juízo (Gn 12.17; 32.25 [26]; 1 Sm 6.9). No entanto, o 
salmista (73.14) e Jó (19.21) queixam-se da justiça de Deus. Espectadores considerarão 
o Messias castigado com justiça por Deus (Is 53.4). O toque divino é muitas vezes 
benéfico, capacitando a pessoa para o serviço (Is 6.7; Dn 10.16; Jr 1.9). O toque divino 
sempre revela o seu poder, quer ele toque nas montanhas (SI 104.32; cf. A m 9.5), num 
sacrifício (Jz 6.21; cf 2 Sm 23.7) ou em homens (1 Rs 19.7; 1 Sm 10.26). 

nega*. Golpe, praga, doença. Este substantivo refere-se a um golpe físico ou ao castigo 
que um suserano aplica em um vassalo. Geralmente é Deus quem desfere a punição e/ou 
a enfermidade. A grande maioria dos usos da palavra é encontrada em Levítico 13 e 14 
e diz respeito a doenças contagiosas ali descritas, cf tsãra'at, "lepra". O substantivo 
possui muitos sinônimos, por exemplo, negep, maggêpâ (derivado de nãgap, "golpear", 
" ferir" ) , com ênfase numa ação mais enérgica e numa conseqüência mais séria, deber, um 
termo genérico para pragas ou pestes, makkâ, doença ou ferimento resultante de castigo 
(veja J. D. DOUGLAS, Praga, pestilência, em NDB). O substantivo ocorre 78 vezes. 

Quanto ao sentido de "golpe", a palavra pode designar aquele que é dado numa briga 
(Dt 17.8; 21.5; ARA, "violência") ou aquilo que um pai aplica no filho como merecido 
castigo. Muitas vezes Deus é visto como o Pai que inflige castigo. Ele declara sua intenção 
de "ser pai" para Davi (2 Sm 7.14), para todos os seus filhos (SI 89.32 [33]) e para todos 
os verdadeiros crentes (At 15.16 e ss.; Hb 12.3 e ss.). Os adúlteros são postos 
especialmente à parte para receberem o castigo divino (Pv 6.33) como também ocorre com 
os reis de Gerar (Gn 12.17) e do Egito (Êx 11.1). Não se pode deixar de pensar que, para 
Deus, a lepra (tsãra'aty q.v.) não era uma doença "neutra", mas uma forma de castigo ( Lv 
13 c 14; cf. N m 12.10). Os homens olharao para o Messias, que vicariamente sofreu o 
castigo divino ( Is 53.8). As pessoas que sabiam da promessa divina de punir bem podiam 
evitar aqueles que são disciplinados de forma tão ostensiva por causa de seu pecado sem 
arrependimento (SI 38.11 [12]). A pessoa castigada pode e deve suplicar a Deus perdão 
e suspensão do castigo (1 Rs 8.38; SI 39.10 [11]; Tg 5.13 e ss.). Deus não apenas pode mas 
também quer atender tal pedido (SI 91.10). 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 37-8. 
L.J.C. 

1294 (nãgap) golpear. 
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1294 (nãgap) 

Termos Derivados 

1294a t*]?? (negep) golpe, praga. 

1294b tHípSQ (maggêpâ) golpe, peste. 

Esta raiz indica um golpe, em geral aplicado por Deus, fatal ou calamitoso. Quanto 
a sinônimos, veja-se nãga'. Observem-se também as palavras paralelas deste verbo: 
kãtat, "esmagar", "moer" (SI 89.23 [241), e seus efeitos, nus, "fugir" (Lv 26.17), müt, 
"morrer" (2 Cr 13.20), 'ãnash,"ficar doente" (2 Sm 12.15). O verbo ocorre 48 vezes. 

Emprega-se o verbo em Êxodo 21.22 para designar uma pancada dada com dolo e 
capaz de provocar a morte (v. 35). Se um golpe destes acidentalmente atingir uma mulher 
grávida, provocando um nascimento prematuro e não um aborto, não há aplicação da pena 
de morte (MM). Esta interpretação é fortalecida pela proximidade das frases "fazerem seu 
filho sair" (lit.; ARA, "forem causa de que aborte") e "e sem haver nenhum acidente que 
implique morte" (lit.; cf. KB, palavra empregada em Gn 42.4 para designar morte 
acidental; ARA, "porém sem maior dano"), e também pelos versículos 23-25. Veja-se a NIV, 
"e ela der à luz prematuramente", e a nota de rodapé, "Ou. 'e ela abortar'". Este é um 
versículo proeminente no ensino bíblico acerca do aborto. 

Em algumas passagens a raiz designa a ação de dar uma pancada dura com os pés 
nas pedras. A sabedoria leva a pessoa a andar em segurança (Pv 3.23). Aliás, Deus 
promete ajuda angelical para proteger os piedosos (SI 91.12). A infiel Judá é conclamada 
ao arrependimento por meio da ameaça do exílio que os profetas descreveram como um 
constante "tropeçar ... nos montes tenebrosos" (Jr 13.16) No eschaton todos os inimigos 
de Deus "tropeçarão" no Messias, a pedra de tropeço (negep é empregado em paralelo 
sinônimo com mikshôl, "de tropeço"). 

negep . Golpe, praga, pancada. Este substantivo geralmente tem a conotação de golpe 
ou praga mortal infligidos como castigo divino. Observe-se especialmente Isaías 8.14. 
negep ocorre sete vezes. 

maggêpâ . Golpe, peste, derrota, praga. Em 2 Crônicas 21.14 temos um caso de 
cognato acusativo (nõgêp maggêpâ), onde se deve entender nõgêp não como "praga", 
mas como "golpe" (ARA, "flagelo"; cf Ez 24.16). Este substantivo é, com freqüência, 
empregado para designar a pancada ou golpe (o efeito da ação de nãgap) que resulta da 
retribuição divina. Entretanto, nem sempre esse é o caso (Ez 24.16). Quanto a sinônimos, 
veja-se nega'. O substantivo ocorre 25 vezes. 

As pragas do Egito (chamadas tanto de negep quanto de maggêpâ, Nm 16.46 e ss., 
[17.11 e ss.]), desferidas para traspassar o coração de Faraó (Êx 9.14), derradeiramente 
atingiram seu objetivo na forma da última praga (Êx 12.23). A lembrança daquele juízo 
divino contra a rebelião humana cristalizou-se na Páscoa (Êx 12.27), na memória nacional 
(Js 24.5) e no sistema legal (cf Lv 26.17; Dt 28.25). Embora fosse constantemente 
advertido, Israel desviou-se repetidas vezes (e.g., Êx 32.25; Nm 14.42) e, por fim, foi ferido 
por Deus. Esta rebelião exigia expiação em favor da pecaminosidade (Êx 30.12) e do 
pecado (Nm 16.46 e ss. [17.11 e ss.]) sempre presentes. No eschaton, porém, os 
golpes/pragas produzirão arrependimento por parte do Egito (Is 19.22), aliás, todos os 
inimigos de Deus se arrependerão ou perecerão (Zc 14.12 e ss.). 

L.J.C. 
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1295 n g ( n á g a r ) 

1295 (nãgar) derramar (somente no nifal e no hifil). 

Este verbo descreve o entornar água no chão (2 Sm 14.14). É paralelo de gãlâ (q.v., 
Jó 20.28), yãrad (Lm 3.48-49), e o derretimento de cera ao fogo (Mq 1.4). Quanto a 
sinônimos, vejam-se nãbaeJc. O verbo ocorre dez vezes. 

Emprega-se este vocábulo em figuras de linguagem acerca de pranto e de juízo. Em 
2 Samuel 14.14 declara-se que o povo de Israel é que é derramado (em pranto) como água 
entornada no chão, ou seja, estando perto de morrer. Figura de linguagem semelhante 
aparccc cm Lamentações 3.49 acerca do pranto de Israel pur causa do exílio (nagar epüg . 
i.e., o choro não cessa). Seria possível que uma tradução adequada de Salmos 77.2 [3] 
fosse "minha alma [i.e.,yad, 'mão', simboliza, força, poder, SI 89.48 {49}) se derrama de 
noite e isso não cessa" (Gn 45.26)? Quando aplicada ao juízo, esta raiz refere-se ao 
"derrame" dos bens do iníquo (Jó 20.28, esta é a sua verdadeira herança, nahãlá) e das 
montanhas da terra (Mq 1.4, 6) — como conseqüência da ira divina (SI 75.8 [9]). É 
possível que Salmos 63.10 111] tenha a conotação de "entornar" a lâmina (yad) da espada, 
isto é, os ímpios hão de morrer. Edom é julgado por matar sem piedade, implacavelmente, 
os eleitos de Deus (Ez 35.5), ao passo que o pecado de Israel desperta em Jeremias uma 
justa indignação (Jr 18.21). 

L.J.C. 

1296 to (nãgaé) cobrar, oprimir. 

Esta raiz tem a conotação de fazer pressão para exigir pagamento ou trabalho. Um 
sinônimo próximo é nãshãVnãshâ (mas apenas com referência à devolução de dinheiro). 
O particípio ("capataz", "feitor de escravos") faz um certo paralelo com sar mas (Êx 1.11 Ĵ  
o chefe dos trabalhos forçados. O verbo ocorre 23 vezes. 

O sentido básico da raiz se vê em Êxodo 3.7, em que tem o sentido de "su-
perintendentes" egípcios (ARA, "exatores", mas "superintendentes" em 5.6). Eles receberam 
ordens para não fornecer palha para os israelitas, mas manter a produção ( w . 10, 13). 
Eles espancam os "capatazes" (shõfrím) quando as exigências de Faraó não são 
cumpridas (5.14). "Opressão" semelhante se vê no tributo (Is 14.4; 2 Rs 23.35) exigido a 
força (cf. Dn 11.20). Um "feitor" podia ser igualmente exigente (Jó 3.18; 39.7). Os filhos 
de Judá iriam assumir esta função (Is 3.12). O Messias acabaria com toda essa opressão 
(Is 9.4 [31; Zc 9.8), embora ele próprio iria suportá-la em silêncio a fim de operar a 
salvação (Is 53.7; cf. Êx 3.7). Seu sofrimento faria com que os piedosos fossem alçados ã 
condição de governantes (isto é, de opressores de seus inimigos, conforme interpreta-o KD. 
Zc 9.8; Is 14.2). Estes, por sua vez, responderiam com paz e retidão (Is 60.17). 

A lei do ano sabático determinava que os credores não exigissem pagamento naquele 
ano tKD, Dt 15.2-3) a não ser de estrangeiros (cf. Is 3.5). 

L.J.C. 

1297 (nãgash) chegar perto, aproximar-se de. 

Esta raiz tem o sentido de chegar bastante perto do objeto. Mas, ao contrário de 
qãrab, seu sinônimo mais próximo, ela geralmente não indica um contato real. Quanto 
a outros sinônimos, veja-se qãrab. Quanto a cognatos, vejam-se o ugarítico ngt e a forma 
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1297 03J (nãgash) 

variante ngsh (UT 19: n? 1 611). Observe-se nãgas, "pressionar", "exigir". Esta raiz ocorre 
125 vezes. 

O uso simples da raiz tem a conotação de proximidade, ou seja, suficientemente 
próximo para encostar (Gn 27.21; 29.10), comer (Gn 27.25), beijar (Gn 27.27), abraçar (Gn 
48.10). Quando empregada num contexto militar (c f . qãrab), muitas vezes se faz 
acompanhar de "pelejar" (c f . Jz 20.23, lit., "tornaremos a aproximar para pelejar...?"; 1 Cr 
19.14). Mas nem sempre isto é verdade. Em Joel 3.9 [4.9] nãgash tem o sentido de ser 
arregimentado para o combate (paralelo de 'àrak [2.5], q.v.) e aparece junto de bô' (q.v.). 
Veja-se 1 Samuel 17.16, 40. A raiz também pode ter o sentido de participação no próprio 
combate e o seu resultado. De maneira que, em Ezequiel 9.6, os eleitos assinalados com 
uma marca (tãw) não devem ser mortos (hãrag , paralelo de 'al nãgash). Israel, que com 
muito orgulho se ufana de que a morte (espada) não o alcançará nem o encontrará, é 
condenado por Deus (Am 9.10). Por este motivo, o soberano Deus da aliança dirige e 
controla a espada, mantendo os eleitos em segurança mesmo no meio da guerra (SI 91.7) 
e castigando os iníquos. 

Pode-se usar a raiz para indicar o aproximar-se de uma pessoa de posição elevada 
com todo o respeito que lhe é devido (Gn 43.19; 45.4; 2 Rs 5.13). Deus diz que um rei 
oriundo de seu povo se aproximará dele no eschaton (Jr 30.21). Os homens aproximam-se 
de Deus por meio de seus servos a fim de aprender a vontade divina (Jr 42.1; cf. o uso de 
estola sacerdotal, 1 Sm 23.9, e de sortes, 1 Sm 14.38). Nestes usos Deus é representado 
como rei e juiz. Às vezes é difícil discernir a linha divisória entre aproximar-se do servo 
e aproximar-se do próprio Deus (c/l Js 14.6, 21.1). No entanto, existem exemplos claros 
de chegar perto de Deus-Juiz, ou seja, entrar numa sala de tribunal preparado para 
apresentar uma defesa (Gn 18.23). Deus convoca os homens a vir e ouvir sua sentença (Js 
3.9). O profeta Isaías causa bastante impacto ao empregar esta figura de linguagem de 
um tribunal para chamar Israel e as nações a prestar contas (Is 41.1, 21; 45.20-21). O 
servo do Senhor declara ousadamente que Deus é seu advogado perante seus inimigos. 
Ele não receia de forma alguma que demonstrem sua culpabilidade (Is 50.8). 

Deus assenta-se como juiz sobre o seu povo (Js 3.9) e indica pessoas que irão 
representá-lo nesta função (Êx 24.14; Dt 25.1). Elias convoca o povo a, num julgamento, 
servir de testemunha em sua controvérsia com os profetas de Baal (1 Rs 18.30). 

Os homens também devem-se aproximar de Deus, o grande rei e juiz. na qualidade 
de grande e santo salvador. Por conseguinte, o vocábulo é usado num contexto de 
adoração pública. Para aproximar-se devidamente de Deus é preciso purificação (Êx 19.22; 
20.21; 28.43; 30.20; Lv 21.21) e ser designado para tanto (e.g.. N m 4.19). A palavra é 
permutável com qãrab I (q.v.), ambas representando tanto a apresentação de uma oferta 
aos sacerdotes (Lv 8.14) quanto a apresentação da oferta pelos sacerdotes perante Deus 
(Lv 2.8). A semelhança de Jeremias (12.2, qãrab), Isaías (29.13) fala do descontentamento 
de Deus com o fato de seu povo estar perto dele com os lábios mas bem longe no coração. 
Malaquias utiliza seis vezes o vocábulo e sempre com o sentido de apresentar uma oferta 
(e.g., 1.7-8). 

Esta raiz, assim como qãrab I, é usada em Êxodo 19.15 para referir-se a relações 
sexuais. 

L.J.C. 
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1298 inãdã') 

~~íj (nõd). Veja o n? 1 319a. 

"u (nèd). Veja o n? 1 301a. 

1298 (nãdã') afastar, apartar. Ocorre apenas uma vez, no hifil (2 Rs 17.21). 

1299 3"73 (nãdab) incitar, impelir. 

Termos Derivados 

1299a t n ( n e d ã b â ) oferta voluntária. 

1299b t z r i j (nãdib ) nobre (adj.). 

1299c t r r * - ] (n€dibâ) gesto nobre. 

A raiz ndb tem a conotação de uma ação livre e espontânea por parte da vontade 
para servir a Deus ou oferecer sacrifícios a ele. Ocorre em outros dialetos semíticos do 
noroeste e em amorreu como um nome próprio. Cf. o árabe nadaba, "chamar", "incitar", 
e nãduba, "ser nobre", "estar desejoso de". O sinônimo 'ãbâ indica a disposição 
(inclinação) de fazer algo por obrigação ou a pedido de outrem; rãtsôn, uma disposição 
que dá satisfação àquele que faz; hãpats, uma obediência voluntária que combina com 
aquilo que é próprio e adequado ou uma disposição favorável; yã'al, um exercício da 
vontade própria para fazer algo. Vejam-se 'ãwâ, yã'ab e tã'ab. O verbo ocorre 17 vezes. 

O verbo nãdab ocorre três vezes no qal, cada uma delas descrevendo a atitude 
íntima daqueles que contribuíram para a construção do tabernáculo. Tais ofertas deviam 
ser feitas dos próprios recursos e dadas voluntariamente. As demais ocorrências estão no 
hitpael e são, por isso, reflexivas. A construção (1 Cr 29.5) e a reconstrução (2 Cr 35.8; Ed 
1.6) do templo estimulou abundantes dádivas e sacrifícios voluntários (Ed 3.5) por parte 
do povo de Deus. É interessante que Débora elogia o povo (Jz 5.2) e os líderes (Jz 5.9) de 
Israel por oferecerem-se generosa e voluntariamente a Deus na guerra santa. Davi dirige-
se a Deus a respeito das contribuições voluntárias para a construção do templo, 
confessando que Deus possuía tudo, até mesmo aquilo que estava nas mãos do povo, e que 
ele era bondoso em aceitá-las (1 Cr 29). 

n*dãbâ. Oferta voluntária. Este substantivo denota aquilo que é oferecido 
voluntariamente. E empregado três vezes como advérbio para qualif icar ações. Outras 
palavras com sentido próximo são: hinnám, "grátis", "sem preço"; nãqâ, " l ivre de culpa"; 
hãpash, "não escravizado". O substantivo ocorre 26 vezes. 

O substantivo nedãbâ refere-se a contribuições voluntárias (os objetos de nãdab) 

para a construção do tabernáculo e do templo. Em Êxodo 36 o povo dá tanta contribuição 
voluntariamente que Moisés pediu que parassem de dar! A l ém do mais, este substantivo 
indica o sacrifício feito "por devoção, não por imposição ou por promessa" (A/, p. 417). Tais 
sacrifícios são um dos três tipos de ofertas "pacíficas" (sh e lãmim ; os outros dois são 
nêder, oferta voluntária, e tôdâ, oferta de ações de graça). Os shHãmim "simbolizam a 
reconciliação com Deus que acompanha a expiação" (PTOT, p. 386). Nesta condição eles 
comemoram um estado de graça e bem-aventurança que é fruto de um relacionamento 
adequado com Deus. Ele determina e supervisiona os detalhes de todo o acontecimento, 
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1300 T I ] (Jnãdad) 

agindo como anfitrião do banquete de comunhão. Como é o caso dos holocaustos, os 
mesmos animais sao apropriados como sacrifício (à exceção de aves); tanto machos quanto 
fêmeas (mesmo aqueles com pequenos defeitos) são aceitos ( L v 22.23). O ritual tem o 
mesmo procedimento do holocausto. No nedãbâ uma parte do animal (toda a gordura em 
volta dos intestinos, os rins e o fígado bem como o rabo da ovelha) devem ser queimados 
no altar. Uma outra parte (o peito ou a coxa direita) é simbolicamente apresentada a 
Deus e comida pelos sacerdotes. O restante do sacrifício é consumido no prazo de dois dias 
( L v 7.16) pelo ofertante, sua família e, talvez, alguns convidados (moradores desprovidos 
de recursos), todos os quais devem estar ritualisticamente puros (AI, p. 418). 

Várias passagens que empregam esta palavra são dignas de nota por um ou outro 
motivo. Em Salmos 68.9 [10] Deus é louvado por restaurar sua herança ao enviar chuva 
voluntariamente. Relacionada a esta confissão encontra-se a idéia de que o Deus da 
aliança, Yahweh, concedeu prosperidade, mas não porque estivesse de alguma maneira 
obrigado a fazê-lo. O povo havia quebrado a aliança com Deus, e, apesar disso, ele os 
abençoou (Os 14.4 [5]). Em Salmos 110.3 o povo é a oferta espontânea. Em Salmos 
119.108 é a oração que constitui tais ofertas voluntárias. Isto revela o tema constante de 
que Deus deseja obediência de coração (1 Sm 15.22; Os 6.6) mais do que uma multidão 
de sacrifícios ( Am 4.5). 

nãdib . Nobre, desejoso, inclinado. Esta palavra, que segue o paradigma do particípio 
passivo do qal, é empregada como substantivo e como adjetivo. O substantivo denota ou 
a pessoa que se caracteriza por sacrificar e/ou servir voluntária e espontaneamente a 
divindade, ou aquele que é responsável por tal atividade. Existem muitos sinônimos 
semanticamente próximos, e a maioria deles possui cognatos acadianos ou persas, por 
exemplo, nãgid, "aquele que aparece ostensivamente", nãsi', "aquele que é exaltado ou 
promovido", nãslk, "aquele que é ungido" e, conseqüentemente, consagrado, sar, 

"autoridade superior, comandante". O uso de nãdib como substantivo tem ainda uma 
conotação de serviço voluntário na adoração pública (1 Cr 28.21; Êx 35.5, 22; 2 Cr 29.31) 
e/ou pessoal (SI 51.12 [14]). A palavra ocorre 27 vezes. 

O substantivo nãdib pode referir-se tanto a pessoas do povo (Êx 35.5) quanto a 
autoridades (1 Sm 2.8) como aqueles que voluntariamente servem ou deveriam servir a 
Deus. Estes últimos são contrastados com os indigentes Cdal e 'ebyôn. 1 Sm 2.8). A 
responsabilidade dessas autoridades é enfatizada quando são descritas como justas (Pv 
17.26) e contrastadas com os insensatos (Pv 17.7). Sua posição social e econômica 
privi legiada é algo que provém de Deus (SI 107.40) e, por conseguinte, as pessoas são 
conclamadas a não confiar nelas mas em Deus (SI 146.3). Até mesmo autoridades gentias 
podem ser assim descritas (SI 47.9 [10]). 

n*dibâ. Gesto nobre, porte nobre. Este substantivo denota aquilo que um nãdib faz (Is 
32.8) ou aquilo que é típico dele (Jó 30.15). Ocorre três vezes. 

L.J.C. 

1300 (nãdad) I, partir, fugir, mover, vaguear. 
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1301 113 0ndd) 

Termo Derivado 

1300a (n 'düd ) agitação (como em momentos de falta de sono) (Jó 7.4. 
somente). 

O conceito de movimento, por vezes com um sentido de direção, ou seja, movimento 
de afastamento de algo ou alguém, é básico para o significado da raiz. Mas este sentido 
não aparece em todas as ocorrências da palavra. 

Quando empregada com o significado de "movimento de afastamento de", a palavra| 
possui vários modos de expressão, dependendo da forma do verbo ou do contexto em que 
aparece. Significa "fugir" no sentido de fugir de ameaça ou perigo (Is 10.31; 21.15; 22.3; 
33.3; Jr 4.25; 9.9; SI 68.12 [13]). Num sentido metafórico ela descreve o sono que foge dos 
olhos de alguém (Gn 31.40; Et 6.1). O sentido "partir" também ocorre no cognato ugarítèco 
(UT 16: texto 52:93; 'nt 1.8). 

No hifil o verbo tem o sentido de "expulsar" ou "afugentar" (Jó 18.18; 20.8). O mesmo 
conceito é inerente à forma participial do qal, "fugitivo" (Is 16.3; 21.14). A palavra 
também tem a conotação de vaguear, andar sem rumo ou desgarrar-se (Jó 15.23; SI 55.7 
[8]; Is 16.2; Os 7.13; 9.17). Também usa-se a palavra com referência ao bater das asas de 
filhotes de pássaros em Isaías 10.14, sem uma clara menção ao fato de voarem. Tendo em 
vista o uso de nãdad com o sentido de voar em Naum 3.17, talvez seja usado em Isaías 
10.14 num sentido associativo. Entretanto, este uso e o uso inerente na forma substantiva 
(n'dud) indicam que o movimento direcional não é essencial ao significado da palavra. 

T.E.M 

1301 11! (ndd). I I . Aceita como raiz de: 
1301a -rn (nêd) montão. 

A ARA emenda as vogais do texto de Isaías 17.11 de forma a ler a forma verbal nad 
(de nãdad, "fugir", "voar") em vez do substantivo em questão. Caso esta emenda, que é 
também adotada por outras versões, seja válida, então este substantivo, em suas cinco 
outras ocorrências, faz referência a águas contidas ou represadas. 

Deve-se distinguir esta palavra de gal, monte de pedras; 'i, monte de pedras que 
constituem os destroços de algo; 'ãrémâ, um ajuntamento ou um monte de algo em 
ruínas; e têl, uma colina formada de ruínas. 

Gesenius-Buhl, BDB e KB oferecem duas raízes semíticas para as consoantes ndd 
porque em árabe o verbo nadda, "fugir", corresponde ao hebraico nãdad, "fugir", e o 
substantivo árabe naddun, que denota "colina elevada", provavelmente tem relação com 
este substantivo. 

O substantivo designa as águas que tiveram limites estabelecidos pela criação (SI 
33.7); as águas do yãm süpf quando elas se represaram dos dois lados enquanto os 
israelitas atravessavam pelo meio delas (Êx 15.8; cf. 14.22, 29); e as águas a montante 
do rio Jordão, na altura de Jerico, onde os israelitas o atravessaram à época da conquista 
(Js 3.13, 16). O episódio da travessia do Jordão a seco é um milagre do controle divino de 
algo possível na natureza, visto que a região próxima de Adã possui condições geológicas 
que poderiam resultar num deslizamento de terra capaz de represar o rio. E, de fato, 
segundo relatos existentes, algo assim ocorreu em 1227 d.C. (durante 16 horas) e em 1927 
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1303 mi (ndh) 

(por duas horas e meia; cf J. M. HOUSTON, Jordan, In NDB, p. 858). 
A palavra é teologicamente importante porque fala do controle soberano do Senhor 

sobre a criação na medida em que ele faz acontecer a sua vontade sobre a terra. 
B.K.W. 

1302 (nãdâ) I, deitar fora, jogar fora. 

Termos Derivados 

1302a "jrnD (niddã) imundície (menstrual), posto de lado. 

1302b TTJ (nídâ) imundície. Ocorre somente em Lamentações 1.8. 

O verbo nãdâ significa "excluir" (Is 66.5; ARA, "lançar para longe") e "recusar-se a 
pensar em" (Am 6.3; ARA, "imaginar"). Ocorre apenas no piei. O sinônimo gãrash é usado 
com maior freqüência. O ugarítico ndy é paralelo de grsh (UT 19: n? 1 616; cf acadiano 
nadü, "atirar", "abandonar"). 

niddâ. Imundície (menstrual), posto de lado, separação, coisa imunda. Palavra 
derivada de nãdad segundo BDB, mas de nãdâ conforme KB. Na literatura legal usa-se 
a palavra basicamente para descrever a impureza ritual experimentada pela mulher 
durante a menstruação ou devida a parto, duas funções geralmente associadas com a 
impureza decorrente de emissões ou secreções do corpo ( L v 12.2, 5; 15.19-20, 26). 

Tudo aquilo sobre o que uma mulher menstruada se deitasse ou se sentasse era 
declarado ritualmente imundo {niddâ). A impureza expressa por esta palavra também 
alcançava a menstruação anormal, tais como períodos menstruais prolongados ou 
irregulares (Lv 15.25, 33). 

Ezequiel aplica a palavra ao período menstrual em sua descrição do homem justo, 
que, dentre outras coisas, não tem relações com uma mulher durante seu período de 
menstruação (Ez 18.6; 22.10; uma lei baseada em Lv 18.19). Veja-se também Ezequiel 
22.10. 

Metaforicamente, o conceito de impureza ritual do período menstrual foi usado por 
Ezequiel para descrever a natureza do pecado de Israel (36.17). Fundamental ao uso 
metafórico do termo é o conceito de repugnância que é inerente ao sentido físico da 
palavra. Esta é usada para designar dinheiro inútil jogado na rua como coisa repugnante 
(Ez 7.19-20). É aplicada aos pecados mais repulsivos de Israel (Zc 13.1; Ed 9.11; 2 Cr 
29.5). 

Utiliza-se a palavra na expressão técnica "água de impureza" (lit., N m 19.9, 13, 20-
21; ARA, "água purificadora"), uma água utilizada na cerimônia de purificação da 
contaminação por contato com cadáver. 

Bibliografia: — HARRIS, R. Laird, Man — God's eternal creation, Moody, 1971, p. 
143. 

T.E.M. 

1303 r n : (ndh). II. Aceita como raiz de: 
1303a H13 (nedeh) presente (Ez 16.33, somente). 
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1304 rn: (nãdah) 

T n ? (nedüd). Veja o n? 1 300a. 

1304 (nãdah) compelir, expulsar, banir, arrojar. 

Termo Derivado 

1304a t n n ç (maddúah) sedução (Lm 2.14, somente). 

A raiz ndh refere-se à ação de expulsar ou repelir algo à força. Cf. os sinônimos dàhá 
e dãhah, que parecem ser grafias variantes (talvez dialetais) da raiz ou raízes derivadas. 
Existe, contudo, um cognato árabe tanto para nãdah quanto para dãhà. Outros 
sinônimos são: gãrash, "expulsar alguém de sua morada ou lar" e, por conseguinte, 
"divorciar"; nãdap, "repelir ou lançar fora", isto é, aquilo que o vento faz com a palha ou 
a fumaça; nãhag, "levar ou conduzir pessoas ou animais a um destino pretendido"; pu 
"espalhar", "dispersar". Alguns antônimos desta raiz são: kinnès, qibbéts e shüb (vejam-
se todos). A raiz ocorre 55 vezes. 

O sentido básico da raiz surge em Deuteronômio 19.5; 20.19, onde indica a ação de 
brandir um machado, isto é, impelir algo para longe de si. Davi utiliza esta mesma figura 
marcante quando fala da catástrofe que Absalão pretende fazer cair sobre ele (2 Sm 
15.14) e que os iníquos pretendem infligir nos justos (SI 62.4 [6]; observe-se o uso de 
dãhá, v. 3 141). 

A raiz também descreve a força do vento que sopra para longe um enxame de 
gafanhotos (J1 2.20). Contudo, a figura mais empregada com nãdah é a de um rebanho 
de ovelhas. As vezes o agente que dispersa as ovelhas não é especificado (Dt 22.1); às 
vezes são leões (Jr 50.17) ou homens (Is 13.14; cf. Jó 6.13). Os agentes também podem ser 
pastores ineptos, que são culpados não de negligência (de sorte que as ovelhas se 
extraviam), mas de fazer exatamente o oposto daquilo que se espera que façam (i.e 
dispersam as ovelhas e/ou conduzem-nas para o erro, Ez 34.4; cf. Pv 7.21). Por isso, Deus 
adverte o seu povo contra falsos profetas que o afastariam dele (Dt 13.5 [6]). Tais pastores 
devem ser apedrejados; aliás, se toda uma cidade for atrás daquele profeta, tal cidade 
deve ser destruída (Dt 13.13 1141). Se a nação toda for assim desencaminhada, Deus a 
colocará para fora da terra (Dt 30.17). Jeroboão (2 Rs 17.21), Acabe (2 Cr 21.11) e, 
finalmente, todos os líderes de Israel (Ez 34.4) são condenados por serem maus pastores. 
Observe-se a ironia de Jeremias 27.10, 15! Os israelitas são advertidos de que não são 
meras ovelhas, mas responsáveis perante Deus para não se deixarem desviar por falsas 
religiões (Dt 4.19) tampouco por falsos líderes religiosos. 

Deus é o grande pastor que renegará e banirá o rebanho caso este siga falsos e maus 
profetas (Dt 30.17). Serão expulsos de sua presença e lançados nas densas trevas (Is 8.22) 
do cativeiro numa terra estranha, onde serão motivo de zombaria (Jr 24.9), comerão 
comida imunda (Ez 4.13), preferirão a morte e muitos morrerão (Jr 8.3). Deus, porém, 
promete apenas refiná-los e não destruí-los totalmente (Jr 46.28). Uma vez mais (Jr 30.4) 
o Grande Pastor fará o seu rebanho purificado retornar (cf os 40 anos de peregrinação) 
a estes campos verdejantes (Palestina, Jr 16.15; cf. SI 23), assim que se arrependerem (cf. 
N e 1.9; Ez 34.16; Jr 29.14). Miquéias também emprega esta figura num contexto 
claramente messiânico (4.6; cf. SI 147.2 [3]). Deus, o Grande Pastor, reúne o seu rebanho 
e dele cuida. Também castiga seus antigos opressores (Jr 46.28), firma na sua graça para 



1308 - H : (nádar ) 

sempre aqueles que são seus (Sf 3.19; cf. Jr 24.9; Is 11.12) e estende sua graça para além 
dos descendentes físicos e ritualmente inculpáveis do povo de Israel ( Is 56.8). Esta figura 
do bom pastor é bem conhecida devido aos ensinamentos de Jesus (Jo 10) e pref igura a 
função e o alvo do ancião do NT ( A t 20 17, 28 o ss.; T i to 1.7, etc.). 

L.J.C. 

ir-n (nãdib). Veja o n? 1 299b. 

1305 17? (nãdãn ) I, presente. Ocorre somente em Ezequiel 16.33. Vocalização incerta. 
Palavra provavelmente relacionada com a raiz nãtan, "dar". 

1306 ]75 (nãdãn) II, bainha. Somente em 1 Crônicas 21.27, um emprést imo lin-
güístico do persa. 

1307 =]7: (nãdap) dissipar, dispersar. 

Este verbo designa aquilo que o vento faz com a palha e a fumaça. É palavra que faz 
paralela do verbo que indica a ação divina de espalhai us inimigos, o que resulta na sua 
fuga (SI 68.2 [3]; cf Jr 13.24). Quanto a sinônimos, veja-se nãdah. O vocábulo ocorre nove 
vezes. 

Geralmente a raiz ocorre em figuras que fa lam do juízo. Especialmente digna de nota 
é a ocorrência em Levítico 26.36, em que se sanciona a lei com a ameaça de que a 
desobediência, por Israel, resultaria na debandada de Israel diante de seus inimigos (cf. 

nus). O salmista emprega uma figura semelhante para referir-se ao destino dos iníquos 
em face do juízo divino. Aqui o próprio Deus é o "vento" (SI 1.4). Davi pede a Deus para 
"dispersar/dissipar" seus inimigos (SI 68.2 [3], o mesmo verbo é usado duas vezes, e 
traduzido pela ARA por dois verbos diferentes; observe-se o paralelo com cera que derrete 
na presença do fogo). Isaías adverte o Egito acerca do juízo iminente ao descrever a 
destruição total do Ni lo e da vegetação ao longo das suas margens. Aqui a palavra 
aparece entre "se secará \yãbêsh\" e "não subsistirá" (Is 19.7). O auxílio divino fará de 
Ciro um arco ou uma espada formidáveis nas mãos de Deus ( Is 41.2). 

L.J.C. 

1308 "T72 (nãdar ) fazer um voto. 

Termo Derivado 

1308a FT73 (neder), (néder) voto, oferta votiva. 

A raiz tem a conotação do ato de verbalmente consagrar (dedicar ao serviço) a Deus, 
isto é, fazer o voto de real izar algo (Gn 28.20 e ss.), de fazer uma oferta ( L v 27) ou de 
abster-se de fazer alguma coisa (SI 132.2 e ss.). Cf especialmente 'ã/d, a enunciação em 
geral de juramentos e maldições e que é parte daquela categoria mais ampla (cf. qãlal), 

'asar, "estar obrigado a/comprometido com" (cf 'êsàrPissãr, "obrigação", N m 30.2 [3], 
etc.), hrm, "dedicar algo à destruição", e shãba"fazer uma declaração solene ou 
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1308 "H? ( n ã d a r ) 

promessa" (com um juramento em que se invoca a Deus e se empenha algo de valor). Cf. 

cognatos ugaríticos (LT 19: n? 1 618; AisWUS 1 758) e fenícios (KAI, p. 16) com o mesmo 
significado. O verbo ocorre 31 vezes. 

nèder. Voto, oferta votiva. Em Levítico 7.16; 22.18, o substantivo denota a coisa 
ofertada (BJ, "sacrifício votivo"; mas ARA, "voto", BLH, "promessa"). Este substantivo indi 
ou o resultado de nãdar, isto é, um voto, ou a coisa oferecida para cumprir um vo 
Quanto a sinônimos, veja o nãdab. Tal como para o verbo, há cognatos para este 
substantivo em ugarítico e fenício (veja-se acima). O substantivo ocorre 59 vezes. 

nêder ocorre nas listas de sacrifícios (e.g., Dt 12.6, 11) como uma espécie de oferta 
pacífica (Lv 7.16). Uma descrição mais detalhada aparece em Números 30.3 [4], onde para 
nãdar (verbo) um nêder (subst.) é, literalmente, "jurar um juramento" (um caso de 
cognato acusativo, hishshába' shebu(â; cf. SI 132.2) e comprometer-se com aquilo que 
procede da própria boca. Um nêder é algo prometido verbalmente a Deus (Nm 30.4 [51). 
Se alguém faz uma promessa dessas, está obrigado a cumprir a promessa (Dt 23.22). Na 
maioria dos casos, o contexto mostra que o voto deixa implícita uma dádiva prometida em 
sacrifício e não simplesmente algumas ações, como está implícito na nossa palavra "voto". 
N a Bíblia o "voto" é sempre à deidade, jamais uma promessa de uma pessoa a outra. 
Devem-se evitar votos precipitados (Pv 20.25; cf. Jz 11.30), porque fazê-los é insensatez 
no pleno sentido da palavra (Ec 5.4 [31 e s.). Ninguém, contudo, está obrigado a fazer um 
voto (promessa) a Deus, pois deixar de fazê-lo não constitui pecado (Dt 23.23 [24]). Um 
nêder é uma espécie de oferta de ação de graças ( fe ita até mesmo pelos gentios, N a 1.15 
[2.1]) que alguém promete fazer (SI 116.14, 18) como retribuição a um favor divino (Nm 
21.1-3) ou como expressão de zelo e devoção piedosa e como louvor por uma oração 
respondida (SI 22.25 [26]). Há felicidade quando se cumpre devidamente um voto (Jó 
22.27). 

Praticamente qualquer coisa que não seja já de Deus (Lv 27.26; observe-se o 
desenvolvimento do conceito de dízimo, Gn 31.13) nem uma abominação para ele (Dt 
23.18 [19] — como os salários de prostituição masculina ou feminina; cf. Pv 7.14) pode ser 
prometida a Deus num voto. A pessoa pode até mesmo fazer o voto de dar-se a si mesma 
para o serviço ou de dedicar outrem ao serviço e pode também resgatar-se ou ser 
resgatada, oferecendo a Deus algo de valor igual ao seu serviço, mas ficando livre para 
levar a sua própria vida (Lv 27.2 e ss.). Animais limpos dados em pagamento de votos 
eram apresentados como ofertas votivas, menos quando não cumprissem as exigências 
especificadas na lei (Lv 27.9 e ss.; cf. 22.18 e ss.; nãdab). Neste caso o ofertante também 
podia apresentar uma segunda oferta aceitável. Ambos os animais eram, no entanto, 
santos (Lv 27.9 e ss.). Um era sacrificado, e o outro tornava-se propriedade do sacerdócio 
(Lv 27.11 e s.). Levítico 27 também traz regulamentações sobre votos com promessas de 
casa ou casas e de terras. Durante a peregrinação no deserto (KD, N m 15.3), estipulou-se 
a quantidade de farinha pura e de libação que deviam acompanhar os vários tipos de 
animais que eventualmente poderiam ser oferecidos como ofertas votivas. 

O nêder poderia ser um holocausto (Lv 22.18) ou uma oferta pacífica (Lv 7.16), caso 
em que deveria ser comido no primeiro ou no segundo dia. Para mais detalhes, vejam-se 
nãdab e shelãmim. 

Tanto homens quanto mulheres podiam fazer votos. Isso tem, como contrapartida, 
uma institucionalização da submissão da mulher ao homem (Nm 30.4 [5]). No entanto, 
é importante assinalar que era possível as mulheres terem bens e serem religiosamente 
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1309 3TB(nãhag) 

responsáveis por si mesmas (Nm 30.9 [10]). A submissão (Gn 2.21 e s.) sancionava a 
instituição familiar ao enfatizar a importância daquela união e relacionamento. Depois 
da entrada na Palestina, a consumação do nêder, como de outros sacrifícios que foram 
estipulados, deveria acontecer apenas no santuário central designado (Dt 12.6, 11). 

Fazer votos não era um dever religioso (Dt 23.21-23 [22-24]). Tais votos eram 
aceitáveis a Deus (SI 50.8). Ele, contudo, deixa claro que, ao contrário do que o paganismo 
pensava, ele não estava sendo alimentado nem precisava de cuidados (SI 50.9-13; cf. A. 
Leo OPPENHEIM, Ancient Mesopotamia, University of Chicago, 1964, p. 183 e ss.). Os votos 
eram atos acessórios de devoção e amor feitos quer antes (SI 50.14) quer depois da bênção 
divina (SI 116.17-18). Eram acompanhados de alegria (Na 1.5 [2.1]) e/ou cânticos (SI 61.8 
[9]) e só eram aceitáveis se o ofertante não estivesse acalentando iniqüidade em seu 
coração (SI 66.18; cf Pv 7.14). 

Quanto aos votos, existiam pelo menos dois tipos especiais e dignos de menção: o 
nazireu (Nm 6.13 e ss.; názar, q.v.) e o herem (Nm 21.2; hrm, q.v.). Absalão suplicou para 
ausentar-se da corte de Davi a fim de cumprir um voto (2 Sm 15.7-8). A seriedade da sua 
fraude se vê tanto no fato de ter mentido quanto no de ter mentido a respeito de 
ordenanças divinas. Elcana, de outro lado, tanto cumpriu conscientemente seus próprios 
votos (1 Sm 1.21) quanto concordou com o de Ana (1 Sm 1.11, 22-23; cf. N m 30). O voto 
precipitado em que Jefté prometeu um sacrifício humano é indesculpável, por menor que 
fosse o conhecimento que tinha da lei divina. Felizmente tal voto foi contrabalançado 
quando ele dedicou sua única filha para o serviço no tabernáculo pelo resto da vida, como 
pelo menos parece possível (Jz 11.30, 39; cf KD). 

De maneira singular e concreta o nêder aponta para o amor que busca a satisfação 
divina, mostrando que mesmo na era mosaica o amor (Dt 6.4), e não um legalismo 
absoluto, era o que melhor descrevia a verdadeira piedade. O Messias também se 
encontra comprometido, por um voto, a oferecer-se como sacrifício pelo pecado (SI 22.25 
[26]; cf. Lev. 27.2 e ss.) — o único sacrifício humano verdadeiramente "aceitável" a Deus. 
Todos os homens devem achegar-se a Deus com seus votos (SI 65.1 [2]; cf Is 19.21), e o 
que podem eles apresentar como oferta votiva se não o próprio cordeiro de Deus (Jo 1.29)? 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 39-42. 
L.J.C. 

ri: (nõah). Veja o n? 1 320a. 

1309 (nãhag) I, conduzir, dirigir, guiar. 

Termo Derivado 

1309a (minhãg) ato de dirigir ou guiar um carro (2 Rs 9.20, somente). 

nãhag indica a ação de conduzir, de modo organizado, um animal (ou grupo de 
animais) ou pessoas a um destino intencional seja pela força seja por liderança. Este 
verbo é umas poucas vezes aplicado a objetos inanimados (cf. Êx 10.13, etc.). Quanto a 
sinônimos, vejam-se especialmente nàhâ, "conduzir", "guiar" (SI 77.20 [21]; Jó 12.23), 
náhalt "conduzir com cuidado" (Is 49.10), nádah, "compelir", "expulsai*", "banir", 'ãshar 

(no piei), "conduzir retamente por" (KB), dãrak (hifil), "conduzir pelo caminho de" (KB), e 

929 



1310 (nãhag) 

rã'ã, "pastorear" (inclusive liderar e conduzir um rebanho). O vocábulo ocorre 30 vezes. 
Emprega-se a palavra para conduzir gado graúdo, ovelhas, etc. Esta pode ser a 

atividade normal de um pastor (Êx 3.1; Gn 31.18), atividade em que ele " l idera" os 
animais do rebanho indo à frente deles (cf. Is 40.11; Jo 10.4). Também pode indicar a ação 
de levar embora animais tomados como despojo (1 Sm 23.5; 1 Sm 30.22) ou como penhor 
(Jó 24.3). 

Não somente grandes grupos de animais, mas também um único animal pode ser 
conduzido, conforme fica claro na determinação dada pela mulher sunamita ao seu servo 
(2 Rs 4.24). 

Pessoas também podem ser "arrebanhadas". Neste sentido Labão acusa Jacó de levar 
embora suas filhas como despojo (Gn 31.26; Is 20.4) — sem o consentimento de Labão e 
à força. O verbo também pode designar a ação pastoril de liderar o rebanho como uma 
f igura do rei levando seu exército para a guerra (1 Cr 20.1; 2 Cr 25.11). Pessoas também 
são pastoreadas num contexto menos autoritário e menos mil itar (1 Sm 30.22). 

Existem algumas passagens em que o verbo é aplicado a conduzir coisas (i.e., "dir igir" 
à força). Pode-se dirigir um "carro" (merkãbâ , Êx 14.25; 2 Rs 9.20; 'ãgãlâ, 2 Sm 6.3). O 
Senhor "conduz" o vento (Êx 10.13, ARA, "trazer"; SI 78.26) e seus mensageiros (cf SI 
104.3-4). 

Usa-se este verbo para designar a atividade de Deus no meio de seu povo. Caso eles 
desobedeçam, ele os conduzirá para longe a uma terra estranha (Dt 4.27). Este princípio 
declarado em Deuteronômio 4.27 antevê todas as "dispersões" (KD) subseqüentes, como 
o faz Deuteronômio 28.37. Isso teve um cumprimento todo especial no grande exílio sob 
os babilônios. No eschaton o poder soberano de Deus firmará de tal modo o seu reino que 
a força das nações, ou seja, os seus reis, serão "arrebanhados" (como despojo!) até 
Jerusalém (Is 60.11 e ss.). 

Deus, o verdadeiro pastor (cf nãdah), conduziu seu povo durante a peregrinação no 
deserto (SI 78.52). Durante a monarquia os piedosos dirigem-se a Deus como aquele que 
liderou José como a um rebanho. O exílio despertou o grito lancinante: "[Deus] me levou 
[nãhag] e me fez andar em trevas e não em luz" (Lm 3.2). N o eschaton o "arrebanhador" 
ou "condutor" reuniria simultaneamente animais carnívoros e suas presas mais naturais, 
e seu papel seria desempenhado por uma criancinha ( Is 11.6). Mais tarde Isaías registra 
que o próprio Deus seria este condutor com poder (Is 49.10). 

L.J.C. 

1310 *3Í13 (nãhag) II, gemer, lamentar. Ocorre apenas uma vez, no piei (Na 2.8). 

1311 nn: (nãhâ) uivar (de luto), lamentar. 

Termos Derivados 

1311a r r P (nehí) lamentação. 

1311b rrrí: (nihyã) lamentação (Mq 2.4, somente). 

1311c -3 (nl) lamentação (Ez 27.32, somente). 

1311d VI (hi) lamentação (Ez 2.10, somente). 
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1312 (nãhal) 

Este verbo refere-se ao lamento que acompanha o luto. Um sinônimo é 'ãnâ, 

"lamentar", "prantear". Vejam-se também qyn, 'ãbal e sãpad, que são empregados para 
designar as várias manifestações de pranto formal e profissional que eram comuns no 
antigo Oriente Médio, nãhâ ocorre três vezes. Este pranto era feito por mulheres ou 
outros profissionais (Jr 9.18 [181; Ez 32.18; Am 5.16). 

Deus exige que tal atividade acompanhe um canto fúnebre como antecipação do juízo 
iminente sobre Israel (Jr 9.9-11, 16-21; 31.15). Miquéias dá ordens para que se lamente 
semelhantemente pelo povo, que está condenado por Deus mas assim mesmo continua em 
sua rebeldia (2.4; Am 5.16). Usa-se esta palavra para indicar o luto pelas multidões de 
egípcios, que estavam condenadas por Deus (Ez 32.18). 

n c hí . Lamentação. Este substantivo indica o resultado de nãhâ. E difícil fazer distinção 
entre este resultado e o de 'ãnâ, "lamentar". 

Bibliografia: — AI, p. 60. — GREGORY, T. M., Mourning, In: ZPEB, v. 4, p. 302-6. — 
KlTCHEN, K. A. Burial and mourning, In: NBD. p. 170 e ss. 

L.J.C. 

713 (n'ht). Veja o n? 1 311d. 

1312 *bn] (nãhal) conduzir 
com cuidado. 

Termo Derivado 

1312a ^ n : (nahãlõl) pasto (Is 7.19, somente). 

Esta raiz, que ocorre no piei e no hitpael, denota o cuidado amoroso do pastor ao 
conduzir o seu rebanho, especialmente aquelas ovelhas com crias (Is 40.11). Quanto a 
sinônimos, veja-se nãhag. O verbo ocorre dez vezes. 

O sentido básico de nãhal aflora claramente em Isaías 51.18; Gênesis 33.14; Isaías 
40.11. N a primeira passagem, em paralelo com a raiz em questão, encontra-se a frase 
"conduzir [ARA, levar ' ] pela mão", isto é, conduzir alguém que está desamparado cf. Jz 
16.26; Is 42.6) ou que necessita ser dirigido corretamente (cf Gn 19.16; Is 45.1). Dessa 
maneira, Jerusalém, que foi embriagada pelo juízo divino, está desamparada. A segunda 
passagem (Gn 33.14) registra o pedido de Jacó a Esaú para que pudesse viajar mais 
devagar e sossegado com seus rebanhos e filhos. Finalmente, a raiz é paralela de rã'â, 

"pastorear", recolhendo seguramente os cordeirinhos nos braços e carregando-os no colo. 
A raiz está especificamente associada com aquilo que um pastor faz ao conduzir ovelhas 
prenhes. 

É esta ação condutora, própria de um pastor e caracterizada por um cuidado 
amoroso, que tipifica a condução divina de seu povo até a Palestina (onde o verbo está em 
paralelo com nãhâ, Êx 15.13). Davi confessa que Deus ternamente o leva a águas 
tranqüilas (frase paralela de "Ele me faz repousar em pastos verdejantes", SI 23.2) e ora 
pedindo o contínuo cuidado divino (SI 31.3 [4], paralelo de nãhâ). O eschaton confirmará 
a terna direção, por Deus, de seu povo (Is 40.11; 49.10). 

A idéia de conduzir com ternura estende-se para a de acompanhar com ternura, por 
exemplo, pessoas debilitadas fisicamente, que vão montadas em jumentos (2 Cr 28.15), 
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1313 nrn (náham) 

os fracos em meio a inimigos ameaçadores (2 Cr 32.22), e os famintos em meio a uma 
situação de falta de mantimentos (Gn 47.17). 

L.J.C. 

bbru (nahãlõl). Veja o n? 1 312a. 

1313 CHJ (náham) rosnar, gemer (e.g., Pv 5.11; Ez 24.23). 

Termos Derivados 

1313a CHI (naham) rosnado (Pv 19.12, somente). 

1313b nçrq (n'hãmâ) rosnado (Is 5.30), gemido (SI 38.9). 

1314 pn: (nãhaq) zurrar, bramir (Jó 6.5; 30.7). 

1315 ~)ílD (náhar) I, escoar, fluir, afluir. 

Termo Derivado 

1315a "FITO (nãhãr) rio. 

nãhar é empregado apenas quatro vezes e sempre no qal. No AT é usado apenas no 
sentido figurado de confluência das nações. As passagens mais interessantes são as 
passagens duplicadas de Isaías 2.2 e Miquéias 4.1, que dizem que nos últimos dias todas 
as nações afluirão até o templo de Deus em Jerusalém. 

nãhãr. Rio, ribeiro. Palavra usada 120 vezes no AT. O substantivo também é 
encontrado em ugarítico (AisWUS n? 1 762), aramaico, árabe e acadiano. A palavra é 
muitas vezes utilizada para se referir aos principais rios das terras bíblicas. Os salmos, 
em várias símiles, usam a palavra num sentido mais genérico de torrentes de água. 

O texto de Gênesis dá os nomes dos rios do Éden, e os dois maiores são facilmente 
identificados. Pode-se inferir com razoável precisão os outros dois. Speiser assinala que 
Gênesis 2.10 fala de quatro vales fluviais que sobem do Éden até suas nascentes. 
Obviamente esses cursos d'água fluem para dentro do Éden e juntam-se para desaguarem 
no golfo Pérsico (AB, Genesis, p. 1 9 - 2 0 ; cf. também R . L . H A R R I S , The mist, the canopy and 
the rivers of Eden, JETS 1 1 : 1 7 7 - 9 ) . 

Não parece que o Nilo seja chamado de nãhãr, mas é designado como y"ôr, que é 
uma palavra de origem egípcia e, na prática, é o nome do Nilo e de seus braços. O 
Eufrates é chamado de nãhãr perãt (a palavra "Eufrates" é simples transliteração de 
palavra grega que significa "belo Parate") ou simplesmente de nãhãr, "o Rio". Os doi^ 
afluentes superiores do Eufrates, o Balick e o Khabur, são denominados os "dois rios" (lit.. 
nahãrayim, SI 60, cabeçalho; ARA, "Mesopotâmia"). O Khabur é provavelmente o rio Gozá 
(2 Rs 17.6). Os ribeiros de Damasco, Abana e Farfar são chamados de rios. É curioso que 
a palavra nãhãr jamais seja aplicada ao Jordão. Este é simplesmente "o Jordão". 

Na descrição da extensão geográfica da terra prometida, é dito que ela vai desde "o 
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1318 r i : (nüb) 

rio [nãhãr] do Egito até ao grande rio Eufrates" (Gn 15.18). B. Waltke (The River of 
Egypt, em ZPEB, v. 5, p. 121) sustenta que essa é uma referência ao Ni lo e seus braços, 
pois não se poderia usar nãhãr para designar o pequeno ribeiro agora conhecido como 
o uádi el-Arish, a sudoeste da faixa de Gaza. No entanto, parece que nãhãr também não 
pode ser aplicado ao Nilo. A semelhança de outras indagações sobre marcos fronteiriços 
no Oriente Médio nos tempos modernos, é possível que esta pergunta continue desafiando 
as tentativas de encontrar uma solução. 

R.L.H. 

1316 "iTO (nãhar) II, brilhar, queimar (como uma lâmpada). 

Termos Derivados 

1316a rnTO (n 'hãrã ) luz, luz do dia. 

1316b rnnro (minhãrã ) . Ocorre somente em Juizes 6.2. Significado incerto, 
talvez "fendas (em montanhas)" (Niv). 

Este verbo tem o sentido de "estar aceso", "brilhar", como uma lâmpada. O ugarítico 
atesta a palavra nr (raiz nyr, AisWUS n°. 1 850); o acadiano, nawãruJnamãru, "brilhar", 
nüruy "luz"; o árabe, nahãrun , "luz do dia". A palavra núr, com o mesmo sentido, é uma 
variante. KB afirma que nãhar é a forma aramaica. O verbo ocorre apenas três vezes 
(segundo KB). 

n r hãrâ . Luz, luz do dia (somente em Jó 3.4). A palavra tem o sentido de primeiros 
"raios" do sol matinal. 

L.J.C. 

1317 {nu') proibir, não conceder permissão. 

Termo Derivado 

1317a (fnü'â) oposição (Nm 14.34; Jó 33.10). 

nü' indica uma reação negativa a uma ação planejada. E paralela de lô' hãrash ("ele 
não se cala", N m 30.4-5 [5-61) e hépér (hifil de pãrar, "romper", "invalidar"). O chefe de 
uma casa pode "proibir" o voto de uma mulher (Nm 30.8 [91; ARA, "desaprovar"), e Deus 
"anula" os planos dos homens (SI 33.10). A palavra ocorre nove vezes, sempre no hifil. 

L.J.C. 

1318 n : (nüb) dar fruto (e.g., SI 62.11; Pv 10.31). 

Termos Derivados 

1318a (nôb) fruto (Is 57.19, somente). 
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1319 TI : Cnúd) 

1318b (níb) fruto ( Is 57.19; Ml 1.12). 

1318c (fnübá) fruto, produto (da terra) (e.g., Is 27.6; Ez 36.30). 

1319 (núd) vaguear; ter compaixão de. 
Termos Derivados 

1319a (nôd), "ÍD (nõd) perambulação de um fugitivo sem rumo (SI 59.9). 

1319b "TD (nid) movimento trêmulo dos lábios (Jó 16.5). 
1319c TÜD (mãnòd ) abano, meneio (da cabeça) (SI 44.15, somente). 

nud basicamente indica a ação de ir de um lado para outro. Usa-se a palavra para 
referir-se a um movimento físico ou a uma atitude. Cf o árabe nãda, "mexer de um lado 
para outro" (como a cabeça de alguém que está caindo de sono). As duas conotações da 
palavra f icam visíveis devido a seus paralelos e sinônimos. Primeiro, a palavra é paralela 
de nhm, "consolar", "estar pesaroso por alguém ou por si mesmo" (Is 51.19), e hml, 
"poupar", "ter compaixão de" (Jr 15.5). Segundo, cf nãa', "vaguear sem rumo", "mover-se 
com inconstância", "menear a cabeça zombeteiramente" (Gn 4.12). É importante assinalar 
que a raiz às vezes eqüivale ou é semelhante a nãdad, " fugir em debandada", por esse 
motivo é paralela de nús, " fugir" (Jr 4.30), e é contrastada com hãsâ, "refugiar-se" (SI 
11.1), e cf. Provérbios 27.8. O verbo ocorre 27 vezes. 

O sentido básico, o de vaguear sem rumo ou sem teto, se vê na maldição que Deus 
lançou sobre Caim (Gn 4.12, 14). Ele não foi apenas enviado para longe dos pais, mas 
condenado a ser uma pessoa inconstante (nua') e um errante sem teto (nud). 1 Reis 14.15, 
texto que fala de um junco movido pela água, deixa claro que esta raiz tem a conotação 
de um movimento (perambulação) sem rumo, para lá e para cá. Outro exemplo é Isaías 
24.20, em que a palavra indica o movimento oscilante e instável de um bêbado. Em 
Provérbios 26.2 a palavra é paralela do "vôo" de uma ave, tendo assim o significado de um 
movimento esvoaçante e sem destino (cf. KD, Jr 4.1). 

Este movimento de um lado para outro também é típico do aceno com a cabeça, que 
é "um sinal da compaixão que se condói com outrem e reconhece a magnitude do mal" (KD\ 
SI 69.20 121]). Não é certo que este gesto estivesse sendo indicado sempre que a raiz fosse 
usada, mas a atitude assim simbolizada seguramente é refletida no uso desta palavra. O 
exíl io traz um juízo justo e merecido sobre Judá, e, por conseguinte, ninguém deveria nem 
quereria demonstrar compaixão a esta nação (Is 51.19; Jr 15.5). Outras nações julgadas 
por Deus recebem tratamento semelhante, Le., Deus declara que ninguém deveria nem 
quereria demonstrar compaixão a tal nação (Jr 48.17; N a 3.7). Jeremias af i rma que será 
tão grande o castigo de Judá que de nada adiantará prantear (núd) pelo rei morto Josias, 
em face das calamidades que sobrevirão a seus sucessores (Jr 22.10). Indivíduos com 
problemas enormes são objeto de compaixão (Jó 2.11; 42.11; SI 69.20 [21]). O aceno com 
a cabeça pode ter a conotação de surpresa (Jr 18.16); um aceno ainda mais vigoroso tem 
a conotação de rejeição desdenhosa (Jr 48.17; SI 64.8 [9]; cf. 22.8 [9]) ou de grande pranto 
(Jr 31.17 [18]). 

Com freqüência o verbo tem o sentido de "voar para longe de" (cf. nus, nãdad). Em 
Salmos 11.1 Davi a f i rma que Yahweh é o seu refugio e censura seus inimigos por 
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1322 np (nãwã) 

aconselharem-no a procurar outro refugio. Em passagens bastante claras, Jeremias usa 
este verbo permutavelmente com nãdad (cf. 49.30, 5; 50.3, 8). Deus conta a seu povo (Lv 
26.17, 28; cf. Dt 28.7) que a vitória e a segurança dependem da presença divina e que esta 
presença depende de eles obedecerem (cf. nãs). Esta idéia está espelhada em 2 Reis 21.8. 
Davi, levando Deus a lembrar-se da antiga promessa, ora para que Deus não consinta aos 
malfeitores que o levem embora (para o exílio, KD; SI 36.11 [12]). 

L.J.C. 

1320 rT"£ (nwh). Aceita como raiz de: 

1320a HJ (nõah) eminência, distinção (Ez 7.11, somente). 

1321 *r*iw (nãwa) I, embelezar. Este verbo ocorre apenas uma vez, no hifil (Êx 15.2). 

1322 Hu (náwâ) II, manter em casa. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1322a tH]j (nãweh) I, pasto, morada de pastor, habitação. 

1322b rn] (nãweh) II, habitação, morada (SI 68.13, somente). 

1322c rm (nãwã) pasto, prado. 

O verbo nãwã (Hc 2.5) tem o sentido de "estar num nãweh", substantivo do qual, ao 
que parece, o verbo deriva. 

naweh . I. Pasto, morada de pastor, habitação, aprisco. A ARA traduz 
impropriamente Sofonias 2.6, em que o sentido de nãwã deve ser o de "aprisco" (a palavra 
é paralela de k'rôt, "cavernas" [lit., cf. James A. P A T O R , em ISBE, p. 2757], eg^dêrâ, "área 
cercada" [ARA, "curral"]). Parece que o substantivo nãweh é um empréstimo lingüístico 
e que, por isso, exibe algumas variações ortográficas incomuns. Com a exceção de Sofonias 
2.6 (que não é a forma plural que se esperaria de nãweh; cf KD sobre SI 68.12 [13]), o 
plural inclui um 'aleph como um alongador de vogai. O substantivo nãweh indica o local 
em que se guarda um rebanho, quer um campo aberto quer um lugar cercado. São 
sinônimos: 1) gdêrâ, "local cercado", "local guarnecido com sebes" (cf. Zc 2.6); 
miqlâlmiqlã', "lugar de conter (animais)"; rêbets, "lugar para deitar"; 2) kar, "área de 
pastagem"; mir'eh, "local para alimentar ovelhas" (Is 32.14) ou leões (Na 2.11 [12]); martt, 
"pasto" (talvez uma grafia variante de mir'eh); e r"í, "pasto" (somente 1 Rs 4.23 [5.3]). Cf 
nãwâ (provavelmente derivado de nã'â, "ser/estar belo"), "belo", "gracioso" (Jr 6.2). Este 
substantivo ocorre 45 vezes (talvez também em SI 69.12 [13]). 

O substantivo nãweh indica uma área cercada para ovelhas (Sf 2.6, que poderia ser 
de nãwã\). É aí que o gado repousa (paralelo de rêbets, Jr 50.7; Is 65.10), um local de 
segurança e proteção (Pv 24.15). Este local seguro de proteção pode representar 
(poeticamente) a tenda pacífica dos piedosos (Jó 5.24), o lar dos justos (Pv 24.15 . as 
habitações seguras (e escatológicas) do povo de Deus (Is 32.18, observe-se que rêbets 
também é usado nesta passagem), e a cidade messiânica de sacrifícios e da tenda 
inamovível (Is 33.20). 
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1323 m : (nüah.) 

O substantivo também indica o local onde o pastor acompanha as ovelhas (2 Sm 7.8), 
onde as faz repousar (Jr 33.12; SI 23.2), onde podem se alimentar (Jr 50.19; Ez 34.14). Em 
geral isso se dava no alto dos montes (Jr 9.10 [9]; Am 1.2) ou nas estepes (J1 1.19-20). 
Mas no eschaton a comida será tão abundante que as terras cultiváveis serão usadas como 
pastagem (Is 65.10). 

O "aprisco/pasto" (lit.) especial e santo que Deus tem para o seu povo é Canaã (Êx 
15.13; SI 79.7; Jr 10.25). É interessante que Jerusalém, de forma especial, (2 Sm 15.25) 
representa este local de provisão divina (cf . nüah, Dt 12.5). No entanto, até mesmo 
Jerusalém é apenas uma figura do verdadeiro lugar de provisão e proteção perfeitas: o 
próprio Deus (Jr 50.7). Abandonar a Deus resulta em ser abandonado por ele e na 
destruição do "aprisco/pasto" (lit., Is 27.10; 32.18) que estão preparados. O 
arrependimento conduz para a restauração à bem-aventurança em Canaã (Jr 23.3; 31.23, 
observe-se o paralelo com "monte de santidade", lit.; cf. E. J. YOUNG, The book of Isahia, 
Eerdmans, 1965, comentando sobre Is 33.20). Por fim, a soberania divina assegurará a 
eterna provisão para o povo de Deus. 

L.J.C. 

1323 m : (nüah) descansar, estabelecer-se. 

Termos Derivados 

1323a tnn3 (nahat) descanso, tranqüilidade. 

1323b t m (nõah) Noé. 

1323c nh'2 (nihõah) tranqüilidade, calma (e.g., Gn 8.21; Lv 26.31). 

1323d nrijil (hãnãhâ) concessão de descanso (Et 2.18, somente). 

1323e tTrá? (mãnôah) lugar de repouso. 

1323f t r inco (menühâ), (menuhâ) lugar de repouso, descanso. 

A raiz tem o sentido não apenas de ausência de movimento, mas também o de estar 
instalado num determinado lugar (quer concreto ou abstrato) com nuanças de caráter 
definitivo ou (quando se fala abstratamente) de vitória, salvação, etc. Quanto a sinônimos, 
cf. shãbat, que tem a conotação de ausência de atividade (ou de uma atividade em 
particular); shãqat, que tem a conotação de ausência de perturbação provocada por 
causas externas; shãlam, que tem a conotação de integridade e inteireza, i.e., a condição 
de bem-estar; e dõmi, "tranqüilo", rãga', "estar em repouso". Deve-se distinguir esta raiz 
de nãhâ, "conduzir", "guiar" (KB), e nãhâ, "apoiar-se em" (KB), que freqüentemente têm 
formas parecidas. Cf. o ugarítico nh (AisWUS n°. 1 772, nwh\ UT 19: n? 1 625) e o acadiano 
nâhu. O verbo ocorre 138 vezes. 

Basicamente a raiz nüah diz respeito à ausência de atividade espacial e à existência 
de segurança, conforme se vê, por exemplo, na arca que "repousou" no monte Ararate (Gn 
8.4) e nos gafanhotos que "pousaram" no Egito (Êx 10.14). A "segurança" tem nuanças de 
vitória em Josué 3.13. No hifil a raiz caminha em duas direções, a causativa e a 
permissiva. Primeiro, existe o sentido de "depositar", ou seja, de fazer algo ou alguém 
nüah. E assim que Deus "deposita" (ARA, "coloca") o homem no jardim (Gn 2.15). O maná 
(Êx 16.34), as varas (Nm 17.4 [191) e cestos com frutos (Dt 26.4, 10) são "depositados" 
(ARA, "colocados") perante Deus. O segundo uso é o de "deixar algo ou alguém em 
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1323 TO (;núah) 

descanso", ou seja, deixar a sós. É assim que Deus deixou os cananeus em paz ou a sós 
(Jz 2.23) e Davi procedeu igualmeute com Simei (1 Sm 10.25). A raiz é empregada num 
sentido peculiar de "estar aliado com" (Is 7.2). 

O verbo tem pelo menos quatro empregos teológicos relevantes nos seguintes 
contextos: fúnebre, espiritual, militar e soteriológico. 

O primeiro uso refere-se ao descanso da morte, conforme se vê em Jó 3.13, 17, em 
que Jó lamenta sua existência e celebra os que nascem mortos (cf. Pv 21.16). Em Daniel 
12.13 Deus diz a Daniel que ele estará morto no fim dos dias (KD). 

O significado psicológico-espiritual vem à tona em Jó 3.26, passagem em que Jó se 
queixa de estar com "grande perturbação" (rãgaz) e não ter "repouso" (sháqat) nem 
"descanso" (shalwâ). Provérbios 29.17 aconselha a que se corrija o filho a fim de que este 
dê aos pais "descanso" psicológico ou (nas palavras paralelas) "delícias à alma". O 
descanso espiritual (a ausência de dificuldades) se vê em Isaías 14.3, 7 (cf. Pv 29.9) e com 
maior clareza em Isaías 28.12 (embora esta passagem possua claras nuanças 
soteriológicas). O único e verdadeiro local de descanso espiritual é Deus (mãnúah , SI 
116.7). 

O emprego marcial associa a promessa divina (Dt 12.10) e o seu cumprimento (Js 
21.44 (421) de derrotar os inimigos de Israel e lhe dar descanso (vitória e segurança) na 
terra. O descanso ininterrupto (2 Sm 7.1) dependia da obediência de Israel (Nm 32.15). 
Davi. um homem/instrumento de guerra, não teve permissão para construir um local de 
descanso para Deus, mas Salomão, o monarca que reinou depois de Deus ter estabelecido 
a paz (i.e., depois de Deus ter estabelecido um homem de descanso), teve tal permissão 
(1 Cr 22.9). A soberania militar de Deus estendia-se para além das fronteiras da Palestina 
(nõah, Et 9.16). Ele não estava preso a algum local, como era o caso de outros "deuses". 
Este uso figurado ocorre em Salmos 125.3, em que se afirma que "o cetro dos ímpios" não 
iria "repousar" (ARA, "permanecer"; i.e., de modo a conquistar e a dominar) os justos. 
Nesse sentido cf. também Provérbios 14.33; Eclesiastes 7.9; Zacarias 6.8; especialmente 
Números 11.25; 2 Reis 2.15; Isaías 11.2. 

O emprego soteriológico decorre da teologia do sábado. Em Gênesis 2.2-3 o shãbat 
(a cesssação do trabalho) descreve o descanso de Deus, mas em Êxodo 20.11 usa-se a 
palavra núah. Por conseguinte, o homem deve não apenas abster-se de seus esforços 
mundanos (Êx 31.12-17; cf. Is 58.13-14), mas também entrar num estado de descanso na 
vitória/salvação (Js 1.13; cf. Dt 25.19). Somente a presença e o favor de Deus é que 
tornam possível este descanso (bem como o descanso militar; Êx 33.14; cf Is 14.3, 7). O 
verdadeiro descanso/salvação há de ser declarado na era messiânica, mas haverá um juízo 
inicial e culminante sobre Israel com a pregação deste descanso em idioma(s) 
estrangeiro(s); cf Isaías 28.12 (cf também Dt 28.49, Jr 5.15; 1 Co 14.21). Deus, no 
entanto, por intermédio de seu Messias, finalmente conquistará o verdadeiro descanso 
para o seu povo escolhido (Is 63.14; cf. Hb 3.7—4.13). 

nahat . Descanso, tranqüilidade. (Em Jó 17.16 a BJ traz, decifrando melhor o texto, 
"baixaremos" em vez de "descansaremos", entendendo que a raiz é nahat, do ugarítico nht. 
""descer"; observe-se a diferença de guturais nas duas raízes em ugar.) Este substantivo 
denota ou um estado de imobilidade (Jó 36.16) ou de paz interior, ou seja, segurança, etc 
Ec 4.6, 6.5). Ocorre sete vezes. O substantivo nahat, "descanso", é igual na forma a 

nahat, "descida", que provém da raiz nãhat. Cf. o par homógrafo shahat, "cova", derivado 
de shúah, e shahat, "corrupção", derivado de shãhat. 
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1324 CM3 (nüt ) 

n õ a h . Noé. Úl t imo dos patriarcas antediluvianos, ele foi escolhido por Deus para ser um 
instrumento de l ivramento. Fora de Gênesis, o nome próprio ocorre na genealogia de 1 
Crônicas 1.4 e, associado com o dilúvio, como ilustração da segura continuação da bem-
aventurança escatológica ( Is 54.9); em Ezequiel 14.14, 20 Noé é citado como ilustração de 
um homem justo e proverbial da antigüidade. É incerta a etimologia do nome. Em Gênesis 
5.29 provavelmente está associado a um jogo de palavras com o verbo nãham, "consolar, 
dar alívio"), mas parece estar mais diretamente relacionado com nüah, que, conforme 
veremos abaixo, tem a conotação de descanso e salvação. Para um exame mais completo 
da palavra, do homem e de seu ministério, cf. T. C. Mitchell, Noé, em NDB. 

mãnôah . Lugar de repouso. Este substantivo denota um local de nüah ( imobilidade, 
segurança) para animais ou pessoas, ou seja, um local para instalar-se, um lar. Ocorre 
sete vezes. 

m e nühâ . Lugar de repouso, descanso. O substantivo pode denotar tanto o local quanto 
o estado de nüah. Ocorre 21 vezes. 

m'nühâ descreve o local temporário de descanso que Deus procurou para o povo de 
Israel ( N m 10.33), o local permanente (Dt 12.9; 1 Rs 8.56; SI 132.14) e o local eterno 
escatológico de descanso, ou seja, o céu (SI 95.11; cf. Hb 3-4). 

Bibliografia: — TH AT, v. 2, p. 43-6. 

L.J.C. 

1324 'Zfl3 (nüt) balançar, tremer (SI 99.1, somente). 

1325 C13 ( n ü m ) dormir, cochilar, estar sonolento. 

Termos Derivados 

1325a nGIO (nümâ) sonolência (usado somente em Pv 23.21). 

1325b tHG^n (tfnümâ) sono, soneca. 

Embora o sentido básico do verbo seja o de cochilar ou dormir, apenas o substantivo 
derivado fnümâ é empregado com o sentido literal. A condição de sono é aquela em que 
o homem se encontra quando Deus fala com ele numa visão à noite (Jó 33.15). A raiz é 
paralela de yâshên (SI 121.4), mas aqui, acompanhada de uma partícula negativa, é 
usada f iguradamente para indicar a prontidão em vigiar. Deus "não dormita nem dorme". 
Isaías 5.27 descreve um exército invasor de igual maneira — não dormita nem dorme. De 
outro lado, os líderes religiosos de Israel (Is 56.10) são caracterizados como pessoas que 
têm imenso prazer em dormir, ou seja, são descuidados e negligentes com seus deveres. 
A tarefa deles é advertir o povo acerca do perigo iminente, mas deixaram de fazê-lo. 

Duas vezes usa-se o verbo com a conotação de sono da morte. Em um caso (SI 76.5), 
os homens foram repreendidos por Deus e caíram no sono. N o segundo caso (Na 3.18), os 
dirigentes a serviço do rei da Assíria dormem, isto é, estão mortos. O verbo (traduzido 
pela ARA como "dormir" ) é paralelo de shãkan, "estabelecer", "residir", usado aqui para 
referir-se à morte (ARA, "dormitar") . 
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1327 OV (nãs) 

f n ü m â . Sono, soneca. O emprego básico do substantivo em Provérbios é no sentido 
figurado de preguiça e inatividade (Pv 23.21; 6.10; 24.33), mas também se vê o sentido 
l iteral de sono ou cochilo (Pv 6.4, no que é semelhante a SI 132.4). 

R.L.H. 

1326 Î D (nun ) propagar, aumentar (somente em SI 72.17). 

Termo Derivado 

1326a ]" ] (/w/z) descendência, posteridade. 

1327 CÍ3 (nus) fugir. 

Termos Derivados 

1327a fOÍDD (mãnôs ) refúgio. 

1327b HOm (m'nüsâ) fuga ( Is 52.12; Lv 26.36). 

nus indica um movimento rápido de distanciamento de algo ou de alguém. Geralmen-
te tem a conotação de fuga de perigo real ou imaginário (exceto Dt 34.7; Jz 6.11; Ct 2.17; 
4.6), tendo como base um contexto marcial (cf. Lv 26.36). Um sinônimo bastante próximo 
é bãrah, " fugir", "atravessar". U m segundo sinônimo é nãdad, "retirar-se", "vaguear", 
" fugir", com a conotação de uma saída em debandada ou de resultado de uma derrota, nàs 

é paralelo de mãlat, "escapar" (no nifal, e.g., 1 Sm 19.10, com ênfase no modo da fuga), 
com hãpaz (no nifal), "correr para longe e com medo" (KB, SI 104.7), e com sãbab l"ãhõr, 

"voltar para trás" (SI 114.3, 5). A raiz ocorre 162 vezes. 
É interessante observar que este verbo é usado em Juizes 6.11 (no hif i l ) para 

descrever o que Gideão fez com o seu trigo. Aqui a ênfase recai sobre a idéia de " fazer 
escapar", ou seja, Gideão malhava o trigo às escondidas para escondê-lo (i.e., fazê-lo 
escapar) dos midianitas. Elias também recebe instruções para fugir da presença de Acabe 
como se estivesse sendo perseguido pela espada (2 Rs 9.3). 

Quando Deus combate, o homem e a natureza fogem. Os egípcios, vendo que o Deus 
das pragas estava lutando por Israel, foram desbaratados e tentaram fugir do mar que 
se fechava sobre eles (Êx 14.25, 27). Deus enuncia claramente esse princípio em Levít ico 
26.17 (cf. Pv 28.1), assinalando que a vitória dependia da obediência (cf. nãdah). A 
desobedência faria Deus se voltar contra eles, e eles " fugir iam sem ninguém os perseguir" 
{cf. v. 36; Dt 28.7). Por esse motivo, quando a arca partia, Moisés suplicava a ajuda e a 
presença divina, clamando "Levanta-te [qúm], SENHOR, e dissipados sejam os teus 
inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam" (Nm 10.35). Este brado de 
guerra/oração também exprime a jubilosa confiança e encorajamento de Moisés ao povo 
CKD). Esse princípio é, com freqüência, exemplificado nas vitórias de Israel (c f . Jz 7.21-22) 
e nas suas derrotas (cf. Dt 32.36) diante de seus inimigos. Joabe reconheceu esse princípio 

I e fugiu para o altar do templo, mas foi morto porque a natureza de seu crime não lhe 
permitiu conseguir asilo. Israel confia no Egito, não em Deus, e irá para o exílio (Is 30.16-

939 



1328 &Q (núa") 

17; cf. Lv 26.8). O povo de Israel é lembrado de seu iminente castigo, com a implicaç-
de que agora Deus é quem o persegue (Is 24.18; cf. Lv 26.36). Além disso, Isaí 
profetizou a fuga de todas as nações (que rompem a aliança) da presença de Yahweh (Is 
24.18; cf. Is 31.8; Jr 46.5; 48.6, etc.). O brado de guerra/oração de Números 10.35 é 
bastante desenvolvido em Salmos 68.1 [2] e ss., onde se descreve Sião como o local 
permanente do poder e presença de Deus (cf núah). A situação almejada especialmente 
nesta oração acontecerá na volta do cativeiro (Is 35.10) e no eschaton (51.11), quando 
Deus puser em fuga todos os inimigos (esp. os "espirituais". cf nãdah). 

A sabedoria de Deus é exaltada em Salmos 104.7 na medida em que suas palavras 
criadoras são relembradas, especialmente quando da divisão das águas. 

mãnôs. Refúgio. Este substantivo denota o lugar para onde alguém foge. Cf mahseh, 

"lugar de abrigo", mã'ôz, "lugar de força" e, por conseguinte, "lugar de segurança", e 
misgãb, "lugar seguro e inacessível", "fortaleza". A palavra ocorre seis vezes. 

Bibliografia: — TH AT, v. 2, p. 47-9. 
L.J.C. 

1328 OT (nüa0 tremer, oscilar, cambalear, vaguear, mexer. Grau causativo: sacudir, 

joeirar, fazer mexer. 

Termo Derivado 

1328a i^iyiO (m'na'ãnéa4) um tipo de chocalho (2 Sm 6.5, somente). 

A idéia básica é a de um movimento repetitivo de um lado para outro. Esses 
movimentos podem se dar numa escala relativamente pequena, sendo expressos por 
palavras tais como "tremer", "oscilar" ou "balançar". Ou podem indicar uma escala 
geográfica, caso em que têm o sentido de "vaguear", "perambular". 

Exemplos de movimento em escala relativamente pequena são: o movimento visível 
dos lábios de Ana enquanto orava em silêncio (1 Sm 1.13), o caminhar vacilante ou o 
andar errante do homem cego (Lm 4.14) e o balançar das árvores ao vento (Is 7.2). O 
termo também se aplica ao cambalear da terra sob juízo (Is 24.20) e ao tremer de edifícios 
(Is 6.4). 

Refere-se a movimento numa escala geográfica quando descreve a perambulação de 
fugitivos sem teto ou de vagabundos (Lm 4.15) ou à perambulação para encontrar água 
durante a seca (Am 4.8) ou para buscar a palavra de Deus (Am 8.12). Descreve o castigo 
infligido a Caim (Gn 4.12,14; cf, também nüd). Possivelmente como parte do sentido total 
desta palavra, o castigo dado a Caim também inclui sua condição de errante sem teto, ou 
seja, uma pessoa fora da proteção da lei ou de qualquer grupo estabelecido (v. 14). 
Descreve-se como perambulação a rebelião pecaminosa contra Deus (Jr 14.10). 

Não é claro o sentido do termo na parábola de Joás, mas pode ser que o que Joás 
tinha em mente era um deliberado jogo de palavras entre balançar sobre as árvores e 
perambular de um lado para outro entre as árvores na condição de governante (Jz 9.9, 
11, 13). 
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1330 (n ü p ) 

nüa' pode referir-se ao tremor como um sinal de medo. O tremor ou estremecimento 
dos israelitas no monte Sinai é um claro exemplo disso (Êx 20.18). A reação de Acaz 
frente à aliança inimiga pode ser outro exemplo (Is 7.2). A alusão, no entanto, pode ser 
à "oscilação" inconstante do coração de Acaz e não ao seu tremor. 

Os usos no nifal são passivos, referindo-se ao ser sacudido numa peneira (Am 9.9) 
e a f igueiras que são agitadas pelo vento (Na 3.12). 

O hifíl exprime a ação causativa das idéias examinadas acima. A ação causativa de 
movimento em pequena escala se vê quando Deus "sacode" ou "peneira" Israel no juízo 
(Am 9.9). Menear a cabeça, isto é, sacudi-la, é sinal de pouco caso (2 Rs 19.21; SI 109.25). 
Jó deseja ter a oportunidade de exprimir esse pouco caso para com seus amigos (Jó 16.4). 
Balançar a mão também é um sinal de desprezo (Sf 2.15). A luz do uso geral da raiz, em 
Daniel 10.10 é melhor interpretar o verbo como "pôs-me a tremer" (RSV) em vez de 
"sacudiu-me e pôs-me" (ARA). 

A idéia causativa de "vaguear" expressa tanto a ação em que Deus faz seu povo 
"andar errante" ( N m 32.13) quanto a em que Davi faz Itai "vaguear" como um fugit ivo 
junto com o rei (2 Sm 15.20). Esse uso dá apoio à tradução "dispersar" em Salmos 59.11 
[12], desde que entendida como "dispersar como errantes". De outro lado, a tradução da 
RSV, "faze-os andar tropegamente", é igualmente boa. 

Ambas as idéias causativas analisadas acima podem resultar na tradução "mexer", 
em 2 Reis 23.18. 

A.B. 

1329 (nüp) I, perfumar; enviar (hifil ). Usa-se nüp uma vez no qal com o sentido de 
borrifar perfume (Pv 7.17). O hifil é usado uma vez para designar o trazer chuva (i.e., 

fazer borrifar; SI 68.9 [10]). Dados em línguas cognatas indicam a existência de uma 
raiz distinta com essa gama de sentidos, mas o significado exato em hebraico 
continua pouco claro devido à falta de maiores dados. 

1330 ^ 3 (nüp) II, erguer, mover, tremer, brandir. 

Termos Derivados 

1330a HÇ: (nãpâ) peneira ( Is 30.28, somente). 

1330b tHEnan (fnüpâ) oferta movida. 

Emprega-se o grau hifil deste verbo tanto para designar idéias genéricas como 
erguer, mover, etc., quanto como um termo técnico para indicar, na adoração pública, a 
apresentação da "oferta movida" (cf. um uso semelhante de rüm e frúmâ). A maioria dos 
usos do verbo ocorre em contextos poéticos, legais ou rituais. 

Como verbo de sentido geral, refere-se ao empunhar ferramentas. Quando descreve 
a ação de erguer uma foice para colher (Dt 23.25), a idéia básica de brandir a ferramenta 
para trás c para frente ilustra o termo apropriadamente evidente. No entanto, quando 
aplicada a uma ferramenta para lavrar pedras (Êx 20.25; Dt 27.5), não fica tão visível a 
idéia básica de mover de um lado para outro. Nesse caso "erguer" ou "manejar" é 
suficiente. O verbo pode descrever a ação de sacudir algo com uma peneira ( Is 30.28). U m 
profeta ou um homem santo pode abanar a mão para curar (2 Rs 5.11). Pode-se abanar 
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1331 (nwp ) 

a mão para julgar ( Is 11.15) ou como um sinal ( Is 13.2). O gesto de Jó de erguer a 
contra o órfão (Jó 31.21) podia indicar tanto a ação de levantar a mão como um ato 1 
feito em tribunal quanto a tomada de uma ação hostil. (O exame do uso deste termo 
adoração pública será feito na análise de fnüpâ, abaixo.) 

Usa-se o hofal uma vez para exprimir a idéia passiva, "ser movido" (Êx 29.27). (1 
polel pode ter um sentido intensivo, "agitar" em vez de simplesmente "mover" ( Is 10.32). 

f n ü p â . Oferta movida, oferta, brandimento. Este substantivo possui dois empre 
na adoração pública: primeiro, como um termo genérico aplicado a uma variedade d 
dádivas e ofertas, e, segundo, como um termo específico designativo daquelas partes que. 
nas ofertas, são destinadas ao sacerdote oficiante. 

Como termo genérico, é aplicado a coisas tão diversas quanto ouro (Êx 35.22), 
"bronze da oferta movida" (Êx 38.29; lit.), o fe ixe das primícias ( L v 23.11-15), os dois pães 
oferecidos no dia de Pentecostes ( Lv 23.17), o cordeiro da oferta pela culpa oferecida pai 
a purificação de leprosos (Lv 14:12, 21) e, f inalmente, toda a tribo de Lev i ( N m 8.11). O 
verbo nüp, isoladamente, refere-se à ação de apresentar a oferta de manjares dos ciúmes 
( N m 5.25). Em alguns casos, há uma clara alusão ao ato ritual de mover, como quando 
Moisés moveu a oferta movida nas mãos de Arão ( Lv 8.27). E m outros casos é impossível 
a ação literal de mover, como quando os levitas foram movidos perante o Senhor. Em tais 
casos, perde-se o sentido de mover e os termos passam a significar, respectivamente, 
"o ferta" e "oferecer". 

Se estes termos possuem um uso característico e específico, isso ocorre nas repetidas 
referências ao "peito ... da oferta movida" junto com a "coxa ... da oferta movida" como 
porção da oferta pacífica a que o sacerdote tem direito ( Lv 7.30; 10.14; N m 6.19-20; note-
se que o segundo carneiro do ritual de dedicação de Arão [Êx 29.26-34; L v 8.22-27, 31-32], 
com seu peito e coxa para serem movidos, foi também uma oferta pacífica, pois este 
animal, tal como ocorria com a oferta pacífica, foi comido pelos ofertantes). Estas porções 
pertencem de forma tão característica ao sacerdote que servem de padrão com o qual se 
comparam as demais porções dos sacerdotes ( N m 18.18). 

Entretanto, mesmo neste sentido falta exatidão à terminologia, visto que a expressão 
"oferta movida" inclui de uma só vez tanto o peito quanto a coxa ( Lv 9.21) bem como as 
coisas queimadas como a "oferta pelo fogo" (cf Lv 3.3-4) e também que a coxa direita pode 
estar incluída na expressão "oferta movida" (Êx 29.22-24; L v 8.25-27). 

tenúpà ocorre duas vezes em contextos não de adoração: no "agitar" da mão de Deus 
no juízo ( Is 19.16) e nos "combates de brandimento" (EBB, Is 30.32), que provavelmente é 
referência ao brandir alguma arma. 

A .B. 

1331 (nwp). III. Acei ta como ra iz de: 

1331a "̂ÍJ (nôp) elevação, altura (SI 48.3, somente). 

1331b (nãpâ) alto (subst.) (Js 12.23 = 1 Rs 4.11; Js 11.2). 

1331c H33 (nepet) alto (subst.) (Js 17.11, somente). 

npl (nôtsâ). Ve ja o n? 1 399a. 
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1333 TO ( n w r ) 

1332 (nüq ) amamentar, dar de mamar. Este verbo ocorre apenas uma vez, no hifí l 
(Êx 2.9). Provavelmente uma variante de yãnaq. 

1333 T O (nwr). Ace i ta como raiz de: 
1333a f "Q (nêr) lâmpada. 

1333b f T : (nir) lâmpada. 

1333c tnTÜÇ (menôrâ), HHIQ (menõrâ) candelabro. 

As palavras nêr e nir referem-se aos pequenos objetos em forma de tigela que 
continham óleo e um pavio para ser aceso a fim de proporcionar luz (H. PORTER, Lamp, 
lampstand, in ISBE, p. 1 825 e s.; A. R. MlLLARD & R. E. NiXON, Lamp, lampstand, in AT)B, 
p. 906 e s.). Cf. o ugarítico nr (AisWUS 1 850). As lâmpadas são objeto de um especial 
interesse por parte dos arqueólogos, pois a mudança dos formatos das lâmpadas ao longo 
dos séculos é, muitas vezes, um bom indicador do estrato escavado. Em suas várias 
graf ias, este substantivo ocorre 49 vezes. 

m^Tiôrâ. Candelabro. Este substantivo com mem prefixai indica o suporte em que se 
colocava lâmpada. Geralmente tem o sentido do candelabro do tabemáculo ou do templo 
(exceção, 2 Rs 4.10). Ocorre 42 vezes. 

O Senhor mandou que Moisés colocasse um candelabro com sete lâmpadas no Lugar 
Santo. Essas sete lâmpadas representam a liderança perfeita (PTOT, p. 362 e s.) de Deus 
sobre o seu povo. Essas " luzes" deviam permanecer sempre acesas, sendo mantidas em 
ordem de manhã e à tardinha ( Lv 24.2). Enquanto cuidava das lâmpadas, o encarregado 
disso devia queimar incenso, que representava as orações do povo de Deus (Êx 30.7-8; cf. 

qãtar). Em 2 Samuel 21.17 (nêr; cf. 1 Rs 11.36), a morte de Davi é apresentada como o 
apagar da lâmpada de Israel. Por conseguinte, ele é visto como aquele que conduz Israel 
a uma condição de bem-aventurança (cf. nüah). Davi, por sua vez, confessou que Yahweh 
era sua lâmpada (2 Sm 22.29), i.e., aquele que i luminava seu caminho em meio às trevas 
(cf. Jo 3.20-21) e conduzia-o a um estado de bem-aventurança nüah.; cf. Provérbios 13.9; 
Jó 29 3 Salmos 119.105 (cf Pv 6.23) exalta a palavra d « Dmis ramo a lâmpada para os 
pés dos piedosos. Os leitores cristãos hão de reconhecer essa "orientação" pela "palavra" 
e " luz" como um prenuncio de Cristo (Jo 1.1-13). Conforme se vê em KD, Salmos 132.17 
emprega " lâmpada" como uma figura do Messias (a palavra é paralela da figura bem 
conhecida de "ramo"). Desse modo " lâmpada" simboliza a l iderança pessoal de Deus (2 Sm 
22.29), por meio de sua palavra, por meio de seu rei escolhido e, f inalmente, por meio de 
seu messias. O líder designado por Deus havia de conduzir o seu povo como a uma nação 
sacerdotal, ou seja, uma nação que havia de conduzir em adoração a Deus todas as 
demais nações. Em Zacarias 4 o profeta fa la de um candelabro (i.e., a igreja do AT; cf. KD) 

l igado a um suprimento ininterrupto e interminável de óleo (i.e., o Espírito Santo; cf KD). 

A interpretação (v. 6 e ss.) aplica a idéia à f igura de Zorobabel (e seus seguidores), mas 
parece óbvio que o sentido se estende para bem depois da época de Zorobabel, alcançando 
até mesmo a era messiânica (cf. A p 1.20). Esse simbolismo permeia as afirmações do NT 
de que os cristãos são a luz do mundo (Mt 5.14), cujas lâmpadas devem sempre estar 
acesas (Lc 12.35; Fp 2.15) e brilhar diante dos homens (M t 5.16), conduzindo os ímpios 
a Deus e desfrutando uma bendita expectativa quanto à volta de Cristo e preparando-se 
para isso. 
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1334 ett) (nüsh) 

[Deve-se admitir que no NT o candelabro representa também a igreja (Ap 1.20). 
Aparentemente, no entanto, é duplo o simbolismo do candelabro. Zacarias 4.6 deixa 
fortemente implícito que o candelabro também simboliza o Espírito de Deus. Parece que 
Apocalipse 4.5 desenvolve essa idéia quando chama os candelabros de "os sete espirite 
de Deus" (cf. Ap 5.6). O fato de que os sete espíritos de Deus não são sete espíritos 
diferentes mas o Espírito único, sétuplo em sua perfeição, parece ficar claro pela posição 
dos sete espíritos de Deus, colocados entre o Pai e o Filho como uma fonte de bênção em 
Apocalipse 1.4-5. R.L.H.] 

L.J.C. 

1334 2TJ (nüsh) desfalecer, estar doente (SI 69.20 [21], somente). 

T T ; (nãzir). Veja o n? 1 340b. 

1335 TO (nãzâ) I, borrifar, aspergir. 

nãzâ tem o sentido de borrifar ou, no hifil, de aspergir sangue, óleo ou água ou com 
os dedos ( Lv 4.6) ou com um aspersório ( L v 14.51). A palavra distingue-se de zãraq, um 
aspergimento mais pesado feito com a mão toda (Êx 9.8; 29.20-21; Lv 4.6; no entanto, Nm 
19.20-21). O verbo ocorre 24 vezes. 

A "aspersão" diz respeito à purificação do pecado (Is 52.15, ARA, "causar admiração" 
[LXX]; 1 Pe 1.2; Hb 9.13-14) para alcançar pureza ritual. O significado básico deriva de 
sua referência à aspersão de "sangue". Esta raiz específica é empregada para designar 
aspersão de sangue que é mais leve no que diz respeito tanto à quantidade de sangue 
aspergido quanto ao que é expiado (e.g., Lv 4.6; 5.9; 14.7, 51; N m 19.4). A expiação pelo 
pecado involuntário (Lv 4.6) e a expiação pelo pecado original (Lv 16.14) estão desse modo 
inter-relacionadas e ao mesmo tempo diferenciadas entre si (i.e., pela relação entre nãzâ, 
"borrifar", e zãraq, "espalhar" [a ARA traduz ambos os verbos por "espargir"]; cf. qeren). 
O servo profetizado do Senhor, embora considerado "impuro", havia de "expiar" os pecados 
dos gentios (Is 52.15; cf E. J. YOUNG, Studies in Isaiah, Eerdmans, 1954, v. 2, p. 199-206) 
— esta declaração é importantíssima (At 8.32-37). 

Esta raiz também pode ser usada em contextos de ordenação, isto é, de purificação 
e consagração para o serviço divino. Desse modo, pode-se efetuar a "aspersão" com óleo 
(Lv 8.11), com óleo e sangue (Êx 29.21) e com água (Nm 8.7; M t 3.15). 

1336 *n\: (nãzâ) II, pular, saltar (hifil, Is 52.15). 

1337 bn (nãzal) manar, escorrer, derreter. 

nãzal indica o fluir de água como num regato (Ct 4.16) ou numa chuva abundante 
(Dt 32.2). Quanto a sinônimos, vejam-se nãgar, "derramar", i.e., entornar água no chão, 
nãba', "correr (diz-se de curso d'água)", "jorrar", i.e., como um uádi inchado, etc.. O verbo 
ocorre 16 vezes. 
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1340 —IT5 Cnãzar) 

O sentido básico desta raiz, "f luir como um regato", é empregado para designar o 
choro de luto (Jr 9.18 [17]; cf. nãgar, Lm 3.49). A presença de água fresca é resultado da 
bênção que Deus soberanamente dispensa aos homens (SI 147.18). A segunda vinda (ou 
eschaton) vislumbrará a terra, antes improdutiva e deserta, divinamente transformada 
num lugar onde há muitas correntes d'água. Isto é claramente uma figura da bênção 
divina ( Is 44.3). Descreve-se uma esposa (Pv 5.15) ou uma amada (Ct 4.15) como torrentes 
que correm, i.e., como uma fonte de bênçãos. Também se vê o controle soberano sobre as 
águas quando Moisés, ao ferir a rocha, produziu uma corrente d'água (SI 78.16), o que 
tomará a acontecer no eschaton (Is 48.21, paralelo com züb). 

Usa-se o verbo para designar a chuva que está sob o controle soberano de Deus (cf. 

SI 147.18) como um exemplo do apoio dado por ele a Ciro (Is 45.8; cf Jó 36.28). A 
abundância de chuvas também é resultado das bênçãos divinas (Nm 24.7). 

É interessante observar que a presença do poder divino, que ajudou Israel na 
conquista da terra prometida, "derreteu montanhas" (ARA, "montes vacilaram"), i.e., até 
mesmo as fortalezas (seriam as fortalezas dos deuses?) dos inimigos de Israel (Jz 5.5; cf. 

nãgar, Mq 1.4, 6). 
L.J.C. 

1338 CTD (nzm). Aceita como raiz de: 

1338a tOT3 (nezem) pendente, ar gola. 

Esta palavra refere-se a uma argola (geralmente de ouro, Ez 16.12) que era parte do 
ornamento usado (por homem, mulher ou ídolo; Jó 42.11; Is 3.21; T. C. MlTCHELL, 
Ornamentos, In: NDB, p. 1153 e s.) no nariz ou nas orelhas. Essas argolas eram sinais de 
opulência e, às vezes, foram oferecidos (cf. qãrab) a Deus (Êx 32.2; 35.22; Jz 8.24). O 
vocábulo ocorre 17 vezes. 

L.J.C. 

1339 pQ (nezeq) prejuízo, dano, molestarão (Et 7.4, somente). 

1340 (nãzar) separar-se, consagrar-se. 

Termos Derivados 

1340a n » (nêzer) dedicação, coroa de consagração. 
1340b +TT3 (nãzir) nazireu, pessoa consagrada. 

1340c t")T] (nãzar) ser nazireu. Verbo denominativo, usado apenas no hifil (Nm 
6). 

1340d "1T3G (minzãr) consagrado (subst.), príncipe (Na 3.17). Significado 
incerto. 

O sentido básico de nazar é o de "separar". Quando o verbo aparece no nifal com a 
preposição min, tem o sentido de "manter-se afastado de". Emprega-se o verbo com o 
sentido de separação em Levítico 22.2, em que Arão e seus filhos receberam, por 
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1340 (nãzar) 

intermédio de Moisés, ordens para se manterem afastados das ofertas santas que eram 
apresentadas ao Senhor. Estas eram porções dos sacrifícios separadas para uso dos 
sacerdotes. Mas eles não podiam fazer uso delas enquanto estivessem ritualmente 
impuros (v. 3). Emprega-se o vocábulo na mesma construção para designar o afastamento 
de ídolos (Ez 14.7). Tem também o significado de "abster-se de" quando empregado no hifil 
junto com a preposição min em Números 6.3, em que aparece no contexto do voto de 
abstinência do nazireu. Em Levítico 15.31 a idéia de separação é inerente ao uso do verbo 
mesmo sem a preposição min; de acordo com essa passagem os israelitas deviam se 
separar da impureza resultante de certos fluidos corpóreos. 

Quando o verbo ocorre tanto no nifal quanto no hifil com a preposição l\ tem a 
conotação de "separação para". É dessa forma usado para designar a consagração a 
Yahweh por parte dos nazireus (Nm 6.2-3, 5-6, 12) e a consagração dos israelitas a Baal 
(Os 9.10). 

néze r . Separação, consagração, coroa. O sentido básico da raiz verbal, ou seja, a 
idéia de separação, fica claro no substantivo nézer em vários contextos em que é usado. 
Designa o período de separação ou abstinência que fazia parte do voto de nazireu (Nm 
6.4-5, 7-9, 12-13, 18-19, 21). Esse aspecto negativo da abstinência devida a voto pode ser 
entendido de um modo mais positivo como uma consagração a Deus. 

Em Levítico 21.12 a palavra ocorre na expressão nézer shemen mishhat, 
"consagração do óleo da unção". Esse contexto proíbe a contaminação do sacerdote, pois 
tal contaminação não seria compatível com a consagração simbolizada pelo óleo da unção. 
O sacerdote devia estar afastado de tudo o que contaminava. O mesmo conceito surge em 
Números 6.7 com referência ao nazireu na expressão nézer 'élohãyw 'al rõ'shô, "a 
separação do [ou, para o] seu Deus [estáj sobre a sua cabeça" (lit.). Nesse contexto o 
nazireu não devia se contaminar nem mesmo por sua família, enquanto estivesse 
separado "para o SENHOR" (v. 6). A nézer de sua cabeça é uma clara referência a seu 
cabelo não aparado, o qual era o sinal exterior de sua separação (veja também v. 9). 

Usa-se a palavra nézer com o sentido de adorno para a cabeça em Êxodo 29.6; 39.30; 
Levítico 8.9. Uma comparação com Êxodo 28.36-38 revela que esse objeto era uma lâmina 
gravada que o sacerdote usava sobre a testa e que indicava que ele era uma pessoa 
consagrada. 

O vocábulo nézer designa uma coroa real em 2 Samuel 1.10; 2 Reis 11.12; Zacarias 
9.16; Salmos 89.39 [40], 132.18; Provérbios 27.24; 2 Crônicas 23.11. 

Levando em conta o fato de que tanto o cabelo comprido de um nazireu quanto a 
lâmina gravada usada pelo sacerdote na testa eram uma nézer indicativa de sua 
consagração, parece que o vocábulo nézer não tem a conotação de "coroa" no seu sentido 
básico, mas de coroa como sinal de sua consagração. Isso poderia ser tanto o cabelo 
quanto um adorno para a cabeça. A nézer era um sinal da consagração do rei ao seu 
cargo da mesma maneira como era um sinal da consagração do nazireu a Deus. 

nãzir. Nazireu, alguém consagrado, alguém separado, príncipe. O substantivo 
nãzir ocorre a maioria das vezes no AT com o sentido técnico de "nazireu". O exato 
significado da palavra em seus usos não-técnicos fica um tanto quanto obscurecido por 
causa da escassez de contextos relevantes. O vocábulo ocorre em Gênesis 49.26 e Deutero-
nômio 33.16, em passagens paralelas que tratam da bênção de José. Na primeira 
passagem, a palavra nãzir é traduzida por "distinguido" pela ARA, "separado" pela IBB, 
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1341 nn: (nãhâ) 

"consagrado" pela BJ, "príncipe" pela TB. N a outra passagem, a ARA, a IBB e a TB trazem 
"príncipe". Uma disparidade semelhante ocorre na tradução de nãzir em Lamentações 4.7, 
em que é traduzida por "príncipes" (ARA), "nobres" (IBB, TB), " jovens" (BJ), "nazireus" (ARC). 
O conceito de príncipe com freqüência tem origem na palavra cognata nêzer, que em 
alguns contextos tem a clara conotação de "coroa". Mas essa palavra pode ter 
experimentado um desenvolvimento à parte, sendo que o significado "coroa" seria uma 
derivação secundária (veja o nêzer). É melhor identificar a origem do sentido de nãzir 

com a raiz verbal nãzar, da qual deriva o seu sentido básico. 
Em Gênesis 49.26 e Deuteronômio 33.16, o conceito de "separado" ou "consagrado" 

harmoniza-se bem com a experiência de José, cuja singularidade se vê no relacionamento 
que manteve no início com seus irmãos e na eminente posição a que foi, por f im, elevado 
no Egito. O contexto dá, então, à palavra nãzir a conotação de um certo privilégio. Assim, 
ela pode ser semelhante ao nosso adjetivo "distinto", que não apenas tem a conotação de 
"diferente", mas também de "eminente". Essa interpretação abre espaço para a conotação 
"príncipes" ou "membros de classes privilegiadas", conforme parece exigir o contexto de 
Lamentações 4.7 (no entanto, a tradução "nazireus" não está de todo descartada nesse 
contexto). 

A palavra é aplicada a uma vinha em Levítico 25.5, 11. O contexto indica que a vinha 
devia ficar sem poda durante o ano sabático e ser deixada para crescer por si só. E 
desnecessário ver essa ordem como uma extensão metafórica da prática do nazireu de 
deixar o cabelo crescer como um ato de especial devoção, mas pode ser entendida à luz da 
idéia básica de separação inerente à raiz verbal, i.e.y a vinha era posta à parte no sentido 
de que não era podada. KB traduz o verbo como "pôr de lado", "abster de cultivar". 

O sentido técnico da palavra, "nazireu", refere-se àqueles que f izeram um voto 
especial de abstinência como um ato de devoção a Deus. Os aspectos específicos do voto 
de separação encontram-se registrados em Números 6.1-21, em que o nazireu é descrito 
como alguém que se abstém de ingerir uvas e seus vários derivados, que não corta os 
cabelos e que evita a contaminação cerimonial resultante de tocar num cadáver. 

Sansão foi um nazireu consagrado a Deus (Jz 13.5, 7; 16.17), i.e.t alguém que estava 
separado para Deus devido às restrições impostas sobre ele como decorrência de voto. 
Quando violou seu voto de separação, Deus o abandonou nas mãos de seus inimigos. 

Os nazireus constituíam um grupo de indivíduos dedicados, tanto homens quanto 
mulheres (cf. N m 6.2), que foram líderes espirituais em seu tempo. Amós, em 2.11-12, cita 
os nazireus paralelamente aos profetas, mostrando como a influência benigna dos 
nazireus foi empobrecida no clima de desobediência do Israel do século oitavo a.C. 

Bibliografia.: — THAT, v. 2, p. 50-2. 
T .E.M. 

n : (nõah). Veja o n? 1 323b. 

1341 n m (nãhâ) conduzir, guiar. 

Esta raiz indica a ação de conduzir alguém pelo caminho direito. Quanto a sinônimos, 
veja-se nãhag. A raiz ocorre 39 vezes. 

As vezes a raiz é sinônima de nãhag, "arrebanhar" até um destino predeterminado; 
por exemplo, levar cativo (Jó 12.23), arrebanhar/conduzir um rebanho (SI 78.53, 72). Em 
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1342 bni (nãhal) 

outras passagens eqüivale a nãhal, "conduzir/guiar com cuidado"; em Salmos 31.3 [4] 
nãhã, "conduzir", é paralelo de nãhal, "guiar [para longe de dificuldades]" (cf. Jó 31.18). 

Com freqüência Deus é aquele que "conduz". E assim que o servo de Abraão conta 
que Deus é o seu "guia" (Gn 24.27). No êxodo essa orientação se manifestou nas colunas 
de nuvem e de fogo que iam à frente (conduziam) de Israel (Êx 13.21). Muitas vezes os 
salmos contam como Deus conduziu o seu povo pelo caminho direito e suplicam-lhe que 
torne a fazê-lo. Esse pedido é muito mais do que por mera orientação. É um pedido para 
que Deus vá adiante deles, mostrando-lhes o caminho da retidão (SI 5.8 [9]; 23.3). A lém 
do mais, os piedosos são conduzidos pelos mandamentos divinos (Pv 6.22) juntamente com 
a integridade de seus corações (Pv 11.3). As nações são obrigadas a adorar a Deus porque 
ele julgará e governará (i.e., conduzirá graciosamente, SI 67.4 (5]; cf. 31.3 (4]) no reino 
messiânico. 

L.J.C. 

•YU (nihúm). Veja o n? 1 344b. 

tiTll (nãhush). Veja o n? 1 349b. 

"Vm (nãhir). Veja o n? 1 346c. 

1342 ^í l ] (nãhal) herdar, possuir. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1342a t i fpn : (nahãlã) herança, legado, possessão. 

1342b n ^ r i j (n'hilã) um termo musical. Ocorre apenas no cabeçalho de Salmos 
5. Talvez a palavra esteja relacionada com hãlil, "flauta". Pode ser o nome de 
uma melodia. 

O verbo nãhal tem basicamente o sentido de dar ou receber propriedade, a qual faz 
* x 

parte de uma possessão permanente e é resultado de sucessão hereditária. As vezes a 
idéia de sucessão está ausente, mas a ação de "possuir" abrange uma conotação de 
permanência (e.g., Êx 34.9; Pv 14.18). Um sinônimo bastante próximo,yãrash, transmite 
a idéia de possessão desvinculada da de sucessão (KB), mas às vezes pode abranger este 
último sentido. Cf o ugaritico nhl (UT 19 n? 1 633) e o fenício nhl (KAI, p. 16). O árabe 
nahala significa "outorgar como propriedade". Este verbo ocorre 60 vezes (incluindo-se Ez 
7.24, que consiste de versos paralelos e coloca esta raiz em paralelo sinônimo com yãrash; 

cf. Is 57.13, etc.). 

nahãlâ . Herança, legado, possessão. O substantivo tem basicamente a conotação 
daquilo que é ou pode ser passado adiante como herança (e.g., Gn 31.14), daquilo que 
pertence a alguém em virtude de um direito antigo e daquilo que pertence 
permanentemente a alguém. Um sinônimo próximo é môrãshâ, "possessão", "herança". 
Cf. yerushshâ, que às vezes tem o sentido de "bem ocupado", "possessão"; héleq, "porção" 
(que é sempre uma parte designada); miqneh, "possessão adquirida"; e 'ãhuzzã, "bem 
imóvel (que alguém tem em sua possessão)". Cf. o ugaritico nh.lt, "herança" (UT 19: n°. 1 
633). O substantivo ocorre 223 vezes. 
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1342 bn: (nãhal) 

Associado ao estudo desta raiz encontra-se o extenso ensino bíblico sobre "herança". 
Nosso esboço do uso dessa palavra vai ser dividido em: a herança que Deus dá aos 
piedosos, as regulamentações sociais e legais acerca da terra, a terra como possessão de 
Yahweh, e Deus como a herança/legado dos piedosos. 

A terra toda pertence a seu Criador (SI 47.4 151), e ele de tal maneira governa todas 
as coisas que Israel recebeu a possessão especial de Deus (Dt 32.8 e s.; Êx 15.17), a terra 
digna de reis e onde mana leite e mel (Dt 31.20), o lugar que representa a verdadeira 
salvação (Dt 12.9; cf. Hb 3.17—4.13, e nüah). Desse modo a Bíblia apresenta Deus como 
o grande Rei (Jz 8.23; 1 Sm 12.12), o Senhor feudal (Dt 32.8) que soberanamente distribui 
suas terras entre os homens (cf. KD; Is 49.8; 57.13) e obriga seus súditos a lhe prestar 
serviços pessoais. No dizer de De Vaux, a idéia feudal amplamente disseminada no antigo 
Oriente Médio foi, em Israel, transferida para o plano teológico (AI, p. 164). Por 
conseguinte, Deus prometeu (Gn 12.7; Êx 32.13) e deu a Palestina (Js 21.43 e ss., etc.) 
para Israel como herança perpétua (Êx 32.13), condição dependente apenas da obediência 
à lei divina (e.g., Nm 33.50-54). Pouco a pouco Deus expulsaria os moradores de Canaã 
(Êx 23.30). Essa dádiva, no entanto, haveria de ser conquistada (Js) por etapas. Uma vez 
habitada, a terra seria reconhecida como pertencente a Deus e deveria ser preservada 
como santa purificando-a (Dt 20.16), mantendo-a purificada (e.g., Dt 21.23) e consagrando-
a a Deus (Dt 26.1 e ss.). A desobediência era castigada por Yahweh, o soberano de Israel 
(Jr 16.9; 17.4). O eschaton envolverá a reocupação da terra, o que é entendido literal ou 
espiritualmente, dependendo do ponto de vista acerca do milênio (KD; Ez 47.14; Is 57.13; 
cf. Hb 12.25-29). 

A divisão da terra por sorteio antes de sua conquista foi uma manifestação da 
soberania divina (Nm 26.56) conforme era bem sabido no antigo Oriente Médio (A/, p. 
165). Para um breve sumário das leis que governavam a distribuição e a herança de 
terras, cf R. E. NlXON, Inheritance, In NBD, p. 562-3. Para uma análise do significado 
teológico, veja R. J. RUSHDOONY, The institutes ofBiblical law, Nutley, Criag Press, 1973. 
Ele trata da economia familiar (p. 174 e ss.), das responsabilidades do primogênito e 
também das responsabilidades da família para com as mulheres solteiras (p. 179 e s.; D. 
LEGGETT, The levirate and goel institutions, Cherry Hill, Mack, 1974), da primogenitura 
limitada (p. 180 e s.), de marcos divisórios de terra como indicadores da herança social, 
moral e espiritual (p. 328 e ss.; Os 5.10), e, de fato, indicadores da própria vida (p. 166, 
169; cf. KD; Dt 19.14; 20.19-20). 

A herança divina especial, criada e escolhida, é o povo de Israel (Dt 4.20; Êx 34.9; 
cf. At 15.16 e ss.; Ef 1.3-4). Essa condição bendita (SI 33.12) era o fundamento para 
petições (Dt 9.26, 29; SI 28.9) e confiança (Mq 7.14, 18; SI 94.14; cf. SI 37.18) especiais. 
Pelo fato de Deus ser Senhor deles, não deviam ter uns aos outros como sua propriedade 
(Lv 25.47 e ss.; cf. KD; Is 14.2; Sf 2.9). Deus também possui direitos especiais e 
permanentes sobre todas as nações (SI 82.8; 2.8-9; cf KD). 

A verdadeira herança espiritual dos piedosos (SI 111.6 e s.; 37.18; KD; Jr 12.14-17) 
foi especial e figuradamente representada por Arão, pelos sacerdotes e pelos levitas, os 
quais não possuíam propriedade alguma para passar para seus filhos (observe-se, no 
entanto, o comentário de KD sobre Nm 18.20 e s.), mas que na realidade tinham a maior 
de todas as heranças — o próprio Senhor (Js 18.7; KD; Ez 47.22). 
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1343 bn: (nhl) 

Bibliografia.: — CRANFIELD, C. E. B., Inherit, RTWB, p. 112-4. — EASTON, BurtonJ 
S., Heir, In: ISBE. p. 1369. — FOESTER, W. e Herrman, J., In: TWNT, v. 3, p. 757-86. —-1 
HlRSCH, F. E., Inheritance, In: ISBE. p. 1468. — TDNT, v. 3, p. 769-81. 

L.J.C. 

1343 Vl3 (nhl). II. Aceita como raiz de: 
1343a T^riD (nahal) I, uádi, torrente. 

1343b bn: (nahal) II, palmeira (Nm 24.6, somente). Significado incerto. 

nahal. I. Uádi, torrente, vale de torrente, rio, poço (de mina). Este substantivo 
geralmente se refere ao leito seco de rio ou à ravina, que, na estação das chuvas, torna-se 
uma torrente caudalosa, como também à torrente resultante (J. B. S. S. THOMPSON, River. 
In NBD, p. 1098). O ugaritico nhhl (UT 19: n? 1 636) e o acadiano nahlu têm o mesmo 
significado. A palavra também pode indicar um ribeiro ou rio perene (Lv 11.9; 1 Rs 18.40). 
A ocorrência da palavra em Jó 28.4 é, aparentemente, um hápax no sentido (cf. KB). 
Sinônimos de "torrente", "rio", são: nãhãr, "curso d'água permanente" (KB); y"ôr (do 
egípcio jrw), "ribeiro", "canal" (geralmente apenas para referir-se aos cursos d'água do 
Egito); peleg, "canal de irrigação"; 'ãpiq, "a parte mais profunda e central de um vale em 
que flui água" (KB). Vejam-se também yübãl, 'übãl. Sinônimos de "vale fluvial" são: gay^A 
"vale", 'êmeq, "vale", "várzea", biq'â, "planície de vale". O vocábulo também aparece como 
nahlá (SI 124.4, "torrente"; Ez 47.19; 48.28, "ribeiro do Egito" [a palavra "Egito" está 
implícita]). Ocorre 139 vezes. 

Deuteronômio 21.4; Amós 5.24; Salmos 104.10; 110.7, deixam claro que a raiz indica 
torrentes de água corrente. Todos os ribeiros mencionados (e.g., nas histórias de Elias) são 
essas torrentes que aparecem e desaparecem rapidamente. Entre os uádis mais 
conhecidos encontram-se o ribeiro do Egito, ou uádi el-'Arish (M. G. KYLE, Egypt, the 
brook of, em ISBE, p. 523). Esse "ribeiro" talvez fosse a linha divisória entre o Egito e 
Canaã (Nm 34.5). Uma segunda identificação possível é o braço do Nilo conhecido como 
Shihor ou Pelusíaco. Para um levantamento dos argumentos em torno do assunto, veja-se 
K. A. KlTCHEN, River of Egypt, em NBD, p. 354. Quanto a uma lista de todos os n'hãlim, 
veja-se KB. E interessante observar que o Pentateuco é consistente no uso de nahal (13 
vezes) e nãhãr (13 vezes) para designar cursos d'água localizados fora do Egito, ao passo 
que cursos d'água dentro do Egito são consistentemente chamados dey f ,ôr (30 vezes). Isso 
revela "não uma capacidade artística no uso de uma língua, mas a experiência que 
proporciona uma habilidade tão grande a ponto de dar-se atenção a um detalhe tão 
insignificante dentro de um uso tão vasto, sem um único erro" (M. G. KYLE, ibid.). São 
coisas assim que invalidam a bem conhecida teoria JEDP e suas variantes. 

Pelo fato de o nahal surgir e/ou desaparecer repentinamente como torrentes 
impetuosas, ele simboliza muitas coisas, por exemplo, o orgulho das nações (Is 66.12), a 
força do invasor (Jr 47.2), e o poder do adversário (SI 18.4 [5]; 124.4). Até mesmo 
torrentes de óleo não agradam a Deus se não estiverem acompanhadas de justiça, 
bondade e humildade (Mq 6.7). Os piedosos serão, porém, saciados, com as torrentes 
inundantes do prazer divino (SI 36.8 [9]). Dessa maneira, os shelãmim (q.v.) possuem de 
fato o significado espiritual simbólico de rios paradisíacos de prazer (KD; cf Gn 2.10), cuja 
fonte é Deus (Jr 2.13). Os exilados que retornarem encontrarão torrentes no deserto (cf 
Êx 17.3 e ss.; Nm 20.11). É claro que isso não se concretizará na sua plenitude a não ser 
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1344 * c m (nãham) 

na era messiânica (Is 35.6, E. J. Y O U N G , The book of Isaiah, Eerdmans, 1965; cf. KD; Jr 
31.9). O vale do Cedrom (G. W. G R Q G A N , Cedrom, em NDB, p. 277; E. W. G. MASTERMAN, 
Kidron, the brook, In ISBE, p. 1798), por muito tempo associado com sepulturas (2 Rs 23.6, 
12; Jr 26.23) e com terras impuras e contaminadas (e.g., 1 Rs 15.13; 2 Cr 29.16; 2 Rs 
23.6), será para Deus santo no eschaton (Jr 31.40). Ali fluirão as águas vivificantes (Ez 
47.5-19; no v. 9 o dual representa ou uma forte correnteza [KD] ou o mem enclítico do 
ugarítico). Nessa ocasião nem o Nilo nem o Eufrates afastarão da salvação o povo de Deus 
(Is 11.15; cf. nuah). 

L.J.C. 

1344 *Cn: (nãham) ter pena, arrepender-se, lamentar, ser consolado, consolar. 
Verbo não empregado no qal, nãham ocorre principalmente no nifal e no piei. 

Termos Derivados 

1344a DHJ (nãham) tristeza, arrependimento (Os 13.14, somente). 

1344b OVrç (nihüm) consolo (Is 57.18), compaixão (Os 11.8). 

1344c non; (nehãmâ) consolo (SI 119.50; Jó 6.10). 

1344d Grqr. (tanhüm) consolação (e.g., Jr 16.7; Is 66.11). 

Parece que em sua origem a raiz reflete a idéia de "respirar profundamente" e, por 
conseguinte, a manifestação física dos sentimentos da pessoa, geralmente tristeza, 
compaixão ou pena. A raiz ocorre em ugarítico (veja-se "consolar" em UT 19: n? 1 230) e 
é vista em nomes próprios do AT, tais como Neemias, Naum e Menaém. A LXX traduz nhm 
tanto por metanoeõ quanto por metametomai. 

Um grande número de vezes traduz-se o nifal de nhm por "arrepender-se". A maioria 
desses casos refere-se à compaixão de Deus, não à do homem. A palavra usada com maior 
freqüência para indicar o arrependimento humano é shüb (q.v.), que significa "voltar-se" 
(do pecado para Deus). Ao contrário do ser humano, que, convicto do pecado, sente 
remorso e tristeza autênticos, Deus está livre de pecado. Assim mesmo as Escrituras nos 
dizem que Deus se arrepende (Gn 6.6-7; Êx 32.14; Jz 2.18; 1 Sm 15.11, et al.), i.e., ele 
abranda ou muda sua maneira de lidar com os homens de acordo com seus propósitos 
soberanos. Num exame superficial esse linguajar parece inconsistente, se não contradi-
tório, com certas passagens que declaram a imutabilidade divina: "[Deus] não é homem, 
para que se arrependa" (1 Sm 15.29, mas veja-se o v. 11); "O SENHOR jurou e não se 
arrependerá" (SI 110.4). Entretanto, quando se emprega nãham com respeito a Deus, a 
expressão é antropopática e, em última instância, não existe contradição. A partir da 
perspectiva humana (que é limitada, terrena, finita) a única impressão que se tem é de 
os propósitos divinos mudarem. É assim que o AT afirma que Deus "se arrependeu" dos 
julgamentos ou do "mal" que ele havia planejado executar (1 Cr 21.15; Jr 18.8; 26.3, 19; 
Am 7.3, 6; Jn 3.10). Certamente Jeremias 18.7-10 é um contundente lembrete de que, da 
perspectiva divina, o cumprimento da maior parte das profecias (com exceção das 
predições messiânicas) está condicionado à reação positiva por parte dos homens. A esse 
respeito A. J. I L E S C H E L (The prophets, p. 194) disse: "Nenhuma palavra é a palavra final 
de Deus. O juízo, longe de ser absoluto, é condicional. Uma mudança na conduta humana 

951 



1345 ] T 0 (nãhats) 

provoca uma mudança no juízo divino". 
O segundo significado básico de nãham é o de "consolar" (pie i ) ou "ser consolado" 

(nifal , pual e hitpael). Essa palavra hebraica era bem conhecida de todo judeu piedoso que 
vivia no exíl io quando se lembrava das palavras iniciais do "L ivro da Consolação" de 
Isaías: nahãmü nahãmü 'ammi, "Consolai, consolai o meu povo" ( Is 40.1). A mesma 
palavra ocorre em Salmos 23.4, em que Davi diz acerca de seu Pastor celestial: "a tua 
vara e o teu cajado me consolam." N o entanto, muitas passagens fa lam de ser consolado 
por causa dos mortos (2 Sm 10.2; 1 Cr 19.2; Is 61.2; Jr 16.7; 31.15). Pessoas foram 
consoladas da morte de uma criança recém-nascida (2 Sm 12.24), de um f i lho adolescente 
(Gn 37.35), de uma mãe (Gn 24.67), de uma esposa (Gn 38.12), et al. U m a mãe pode 
consolar seu f i lho ( Is 66.13), mas é Deus quem consola o seu povo (SI 71.21; 86.17; 119.82; 
Is 12.1; 49.13; 52.9). "As ... compaixões [nihüm, um derivado de nhm] de Deus à uma se 
acendem" por Israel (Os 11.8). 

Bibliografia.: — GlRDLESTONE, Robert B., Synonyms of the Old Testamento 

Eerdmans, 1956, p. 87-92. — TURNER, G. A . Repentance, In: ZPEB. v . 5, p. 62-4. — I 
RlCHARDSON, TWB, p. 191. — THAT, V. 2, p. 59-65. 

M.R.W. 

1345 jTti (nãhats) urgir (1 Sm 21.8 [91, somente). 

1346 *in: (nhr ) . Ace i ta como ra iz de: 
1346a " in] (nahar ) o resfolegar (de cavalo, Jó 39.20, somente) . 

1346b rn r j ] (nahãrâ ) o resfolegar (Jr 8.16, somente). 

1346c " )Ti : ( n ã h i r ) narinas (Jó 41.12, somente). 

1347 ü í l ] (nhsh ) . I. Ace i ta como raiz de: 

1347a tE?nj (nãhãsh ) serpente, cobra. 

1347b (n 'hushtãn ) Neustã. 

n&hash. Serpente, cobra. Esta é a palavra mais comum para designar "serpente". É 
encontrada 30 vezes no AT, distribuída desde Gênesis até os profetas menores. A palavra 
também é conhecida do ugarítico nhê. 

As primeiras cinco ocorrências de nãhãsh encontram-se em Gênesis 3 ( w . 1, 2, 4. 
13, 14) e, é claro, referem-se à criatura que tentou Eva a desobedecer a Deus. Paulo faz 
alusão a esse incidente em 2 Coríntios 11.3, e João em Apocalipse 12.9 e ss. Em todos os 
casos, também na tradução da LXX, em grego a palavra é ophis. 

As opiniões divergem quanto a se essa foi uma cobra inspirada por Satanás ou se é 
um nome para o próprio Satanás (J. O. BUSWELL, Systematic theology of the Christian 

religion, Zondervan, 1962, v. 1, p. 264-5). Só uma teologia naturalista poderia sustentar 
que essa foi uma serpente igual às demais, aludida em mito ou lenda. 

nãhãsh ocorre em Êxodo 4.3; 7.15, associado com a vara de Moisés que se 
transformava numa "serpente". Durante as peregrinações dos israelitas no deserto, o 
Senhor enviou "serpentes abrasadoras". Números 21.6, 7, 9; Deuteronômio 8.15, e 2 Reis 
18.4 referem-se tanto à praga quanto à "serpente" de bronze, n'hushtãn, feita por Moisés. 
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1348 tfm (nãhash) 

Em geral a "serpente" c algo mau. Mas qualquer pessoa envenenada por ela podia ser 
curada, por olhar simplesmente para a "serpente" de bronze. Jesus mencionou esse 
acontecimento em João 3.14. Assim como o objeto da fé assemelhava-se à maldição no caso 
das "serpentes", de igual forma Jesus assemelhou-se aos amaldiçoados pelo fato de que 
assumiu a forma de um servo e tornou-se semelhante ao homem (Fp 2.7). Existem pelo 
menos mais dois outros aspectos dignos de nota neste relato mosaico da "serpente" de 
bronze. Primeiro, a palavra náhãsh é quase idêntica à palavra nchõshet Cq.v.), "bronze" 
ou "cobre". Alguns estudiosos acreditam que as palavras têm relação entre si devido a 
uma cor comum às serpentes, mas outros acham que a semelhança entre as palavras é 
simples coincidência. Com base em 2 Reis 18.4 podemos supor que a "serpente" de bronze 
tornou-se uma relíquia, um fetiche religioso, e que o povo de Deus, agindo como quaisquer 
outras pessoas, quis adorá-la. O nome dado a esse objeto foi "Neustã", que pode referir-se 
às palavras náhãsh, "serpente", e/ou n'hõshet, "bronze". 

É possível que tanto Jeremias quanto Amós estejam fazendo alusão a esse incidente 
no deserto quando ameaçam com castigo na forma de "serpentes" (Jr 8.17; Am 5.19; 9.3). 
Isaías e Miquéias talvez tenham Gênesis 3.14 em mente quando falam de lamber o pó 
como uma "serpente" (Is 65.25; Mq 7.17). 

Tanto Jó quanto Isaías mencionam o "leviatã" (IBB; ARA, "dragão"; heb. liwyãtãn, 
q.v.) ou a "serpente" manhosa em conexão com o poder de Deus (Jó 26.13; Is 27.1). 

Há menção de outras características de "serpentes". Gênesis 49.17 parece referir-se 
à capacidade de dissimulação da serpente; Salmos 58.4, 140.3 (4]; Provérbios 23.32; 
Eclesiastes 10.8, 11; Jeremias 8.17; Amós 5.19; 9.3, à picada venenosa; Provérbios 30.19, 
à sua capacidade de subir em lugares lisos; e Jeremias 46.22, ao silvo que fazem. 

Três passagens (SI 54.4-5; Ec 10.11; Jr 8.17) refiram-se talvez ao encantamento de 
serpentes. Aqui também ocorre semelhança entre as palavras: náhãsh, "serpente", é 
vocábulo parecido lahash, "encantamento" ou "adivinhação" (cf nãhash). 

Três ou quatro pessoas e uma cidade possuem nomes derivados desta raiz: "Naás", 
o rei amonita (1 Sm 11.1, et al.); "Naás", o pai de Abigail e Zeruia (2 Sm 17.25); 
"Naasom", o filho de Aminadabe e cunhado de Arão (Êx 6.23, et al.); "Neusta", a mãe do 
rei Joaquim (2 Rs 24.8); e a cidade de "Naás" ("Ir-Naás" na maioria das traduções, 1 Cr 
4.12). Visto que existem algumas raízes idênticas, esses nomes não precisam ter 
necessariamente o significado de "serpente", mas talvez o de "adivinho" (nahash ) ou 
"cobre" (n'hõshet). 

Bibliografia: — TDNT, v. 5, p. 571-9. 
R.L.A. 

1348 WIIJ (nãhash ) //, aprender por experiência, observar com diligência, 

adivinhar, praticar adivinhação, ler a sorte, tomar como presságio. 

Termo Derivado 

1348a Tün: (nahash) adivinhação. 

O verbo nãhash é encontrado apenas no grau intensivo (piei) e está claramente 
relacionado com o substantivo nahash, que significa "adivinhação" ou "encantamento". 

A primeira ocorrência de nãhash se dá em Gênesis 30.27, que diz que Labão ficou 
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1349 OT2 (nhsh) 

"sabendo por presságios" (BJ) que a presença de Jacó envolvia sua bênção. 
Em Gênesis 44.5 e 15 ocorre a forma duplamente intensiva ( infinitivo absoluto m 

o verbo na forma finita). Nessa passagem é declarado aos irmãos de José que ele e 
capaz de "adivinhar" com um copo especial e, desse modo. ficar sabendo de coisas secretas.! 
como o fato de os irmãos estarem de posse do copo dele. De acordo com 1 Reis 20.33, 
servos de Ben-Hadade "tomaram ... por presságio" o uso que Acabe fez da palavra "i 
para referir-se a Ben-Hadade. 

A adivinhação, no entanto, é proscrita em Levítico 19.26 e é condenada em 2 Reis] 
17.17 e 21.6 (c f . 2 Cr 33.6). Ela faz parte da lista de práticas ocultistas proibidas em 
Deuteronômio 18.10. 

nahash . Adivinhação, encantamento, presságio, feitiçaria, agouro. O substantivoj 
nahash tem obviamente relação com o verbo cognato nãhãsh I I . Números 23.23 traz a 
palavra no singular, em paralelo com qesem (q.v.)y indicando um tipo de prática ocultista. 
Números 24.1, também parte da história de Balaão, traz a única outra ocorrência de 
nahash. Devido à semelhança entre nahash e nãhãsh (q.v.), "serpente", alguns associam 
a palavra com encantamento de serpente. A maioria dos estudiosos sustenta que existe, 
uma semelhança de sons sibilantes entre encantadores e serpentes, o que explica a 
semelhança das palavras. 

Bibliografia: — LlEFELD, W. L. Divination, In: ZPEB. v. 2, p. 146-9. — SUMMERS, 
Monta gue, The history of witchcraft and demonology, N e w York, University Books, 1956. 

R.L.A. 

1349 (nhsh). III. Aceita como raiz de: 

1349a tronD (nehõshet) cobre. 

1349b ÜT i ] (nãhüsh) bronze (Jó 6.12, somente). 

1349c n ? r q (n'húsh& ) cobre, bronze, latão, cadeias de bronze (e.g., Jó 28.2; 
2 Sm 22.35; SI 18.35). 

n rhõshet . Cobre, bronze, latão, cadeias de bronze. Esta, a palavra usual para cobre 
e uma de suas ligas, o bronze, ocorre aproximadamente 140 vezes no AT. O "cobre" é um 
elemento raramente encontrado puro na natureza. O "bronze" é uma liga de cobre e 
estanho. Embora o "cobre" tenha caracterizado a Idade do Bronze na Palestina, de forma 
alguma deixou de ser usado durante a Idade do Ferro (que teve início no século XII a.C.). 
Pelos dados arqueológicos disponíveis, o latão (liga de cobre com zinco) não veio a ser 
empregado extensivamente senão a partir do período intertestamentário, mas 
possivelmente o "bronze polido" de Ezequiel 1.7 era latão autêntico (R. J. FORBES, Studies 

in ancient technology, v. 8, p. 276). 
Mais da metade das referências a n'hõshet se encontra nos trechos que descrevem 

a construção do tabernáculo e do templo e respectivos móveis e utensílios. Feitos de 
nehõshet eram as bases das colunas (Êx 26.37), os utensílios (27.3), a grelha e as argolas 
do altar (27.4) e outros objetos e ornamentos, bem como o revestimento do altar (27.2). 
Ta lvez o mais impressionante deles tenha sido o mar de "bronze" feito por Salomão (1 Rs 
7.23-27; cf. 2 Rs 25.13). 
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1351 nn: (nãhêt) 

Sansão (Jz 16.21), Manassés (2 Cr 33.11), Jeoaquim (2 Cr 36.6) e Zedequias (Jr 
52.11) fo ram presos com nehushtayim, "cadeias de bronze" (a palavra está no dual). Gol ias 
tinha um capacete, caneleiras e couraça de nehõshet (1 Sm 17.5-6). 

"Cobre" em estado natural é mencionado em Deuteronômio 8.9 e Zacarias 6.1. 
A lgumas vezes emprega-se a palavra poeticamente. Os céus de "bronze" de 

Deuteronômio 28.23 indicam calor escaldante e ausência de chuvas. De acordo com Isaías 
60.17, o valor desse metal está entre o do ouro e o da madeira. Lamentações 3.7 descreve 
a tristeza como "grilhões de bronze". O estranho uso de nehõshet em Ezequiel 16.36 é 
traduzido ou parafraseado de diferentes maneiras: " lascívia" (ARA, IBB, TB); "dinheiro" 
( A R C , BJ , E P ) ; "vergonhas" ( P I B ) ; e "prata di lapidada" ( M M ) . 

Bibliografia: — B O W E S , D. R., Metals and metallurgy, in: ZPEB, v. 4, p. 207-12. 
R.L .A. 

1350 013 (nhsh). TV. Ace i ta como ra iz de: 
1350a r O l j ( r f h õ s h e t ) concupiscência, prostituição (Ez 16.36, somente). 

Signif icado incerto. 

n#TO (nehõshet). Veja os n?* 1 349a, 1 350a. 

]nE?m Whushtãn). Ve ja o n? 1 347b. 

1351 nn: (nãhêt) descer. 

Termos Derivados 

1351a r n : (nahat) descida ( Is 30.30, somente). 
1351b nn: (nãhêt) descendo (2 Rs 6.9, somente). 

Por ser usado em vários graus verbais, nãhêt é traduzido de di ferentes maneiras. 
O ugaritico nht também significa "descer" (UT 19: n? 1 635). A lgumas passagens i lustram 
o sentido básico de nãhat ou nãliêt, que é a forma esta ti va. Como termo mil itar, signif ica 
"descer contra" (qal ) , ou seja, descer para atacar uma cidade (Jr 21.13), ou " fazer descer" 
(h i f i l ) guerreiros para o combate (J1 3.11 14.11]). São os ímpios que "descem ao Sheol" (Jó 
21.13, IBB). O salmista diz que a mão de Deus se abateu sobre ele (SI 38.2 [3]). Cf "a 
descida [nahat] do seu braço" (IBB, Is 30.30; ARA, "golpe"). 

O verbo nãhêt também é traduzido por "penetrar", "afundar em". Davi exclama em 
Salmos 38.2 13]: "Cravam-se em mim as tuas setas" (cf o epíteto ugaritico "o arqueiro", 
de Resheph, o deus cananeu das pragas; veja-se D A H O O D , Psalms I, AB, p. 235). "Mais 
fundo entra a repreensão no prudente [i.e., deixa uma marca nele], do que cem açoites no 
insensato" ( P v 17.10). nãhêt também é usado no sentido de "pressionar para baixo", i.e., 

"aplainar", sulcos no chão (SI 65.10 111}). 
Em duas passagens paralelas (2 Sm 22.35; SI 18.34 135]) encontramos uma rara 

ocorrência de nãhêt. A sentença toda tem sido traduzida por "de sorte que os meus 
braços vergaram [i.e., pressionaram para baixo, esticaram] um arco de bronze". Mater ia l 
encontrado em Ugar i te sugere, no entanto, a tradução mais literal de "abaixar" um arco 
de bronze para dentro dos braços de alguém (cf Kothar, o deus cananeu dos artesãos, o 
qual " faz descer" [ynht] dois porretes para Baal, o guerreiro terreno abaixo, a fim de que 
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1352 ÍIÇJ (nãtá) 

este possa enfrentar Yam; veja-se UT 16: n? 68:11). 
O aramaico bíblico emprega nehet no sentido de "descer" (Dn 4.13 [10]; 4.23 ( 

"depositar" ou "armazenar" algo (Ed 5.15; 6.1, 5; cf. TB; ARA, " levar") e "derribar" (ARA) 
"depor" (do trono, Dn 5.20). 

É de interesse assinalar que, ao passo que o presente substantivo nahat II deriva de 
nãhat, existe outro substantivo nahat, que deriva de nüah, "descansar". Da mesma 
maneira existem dois substantivos shahat I, "cova", e shahat I I , "corrupção", deriv 
respectivamente de shüah, "cavar", e shãhat, "corromper" (q.v.). Este último substanti 
não É reconhecido pelos léxicos, embora seja traduzido como tal na LXX. 

M.R.W. 

n m (nahat). Veja os n f 1 323a, 1 351a. 

1352 7T22 (nãtâ) estender, esticar, espalhar, armar (tenda), virar, perverter. 
inclinar, desviar, curvar. 

Termos Derivados 

1352a triÇQ (mattá) abaixo. 
1352b ÍTÍLDÇ (matteh) vara. 
1352c M"02 (mittâ) cama. 

1352d t n ç p (muttâ) estiramento, extensão. 

1352e "MTÍDC (mutteh) aquilo que é pervertido. 

As 215 ocorrências deste verbo, sem falar nos seus derivados, são traduzidas de 
várias maneiras diferentes. O significado que a raiz tem de "estender", "esticar", é 
especialmente comum no grau qal. O livro de Êxodo registra que Moisés "estendeu" a mão 
(em geral a sua vara também é mencionada), sobre as águas do Egito (Êx 7.19), sobre a 
terra do Egito (Êx 10.13), na direção dos céus (Êx 9.23; 10.21-22) e sobre o mar Vermelho 
(Êx 14.16, 21, 26-27). Uma lança (Js 8.18, 26) ou uma espada (Ez 30.25) que se tenha à 
mão pode ser "estendida". Uma mulher pode manifestar sua altivez com um "pescoço 
esticado" (Is 3.16; ARA, "emproado"). Um cordel de medir é "estendido" sobre uma cidade 
(2 R s 21.13; Zc 1.16; cf. Is 44.13). 

Conquanto uma pessoa possa, numa atitude de desafio, "estender" a mão contra Deus 
(Jó 15.25), antropomorficamente é a mão de Deus que, em última instância, se "estende"" 
para julgar o homem (Is 5.25; 23.11; 31.3; Jr 6.12; 15.6; 51.25 et ai.). Semelhantemente, 
é com braço "estendido" que Deus redime e livra o homem (Êx 6.6; Dt 4.34; 5.15; 11.2 et 
al.). 

Com freqüência nãtá é usado para designar a ação de "esticar" (i.e., "armar" ) tanto 
a própria tenda (Gn 12.8; 26.25; 35.21; Jz 4.11; 2 Sm 16.22) quanto o tabernáculo da 
comunidade religiosa (Êx 33.7; 2 Sm 6.17; 1 Cr 16.1). "Esticar" uma tenda é, no sentido 
figurado, ser estabelecido como povo (Jr 10.20; ARA, "levantar"). "Estender" o toldo de uma 
tenda é símbolo de crescimento (Is 54.2). Também se usa nãtâ f iguradamente para 
descrever a ação de Yahweh, o Criador, cujas mãos "estenderam" os céus como cortina (Is 
40.22; 42.5; 44.24; 45.12 et al.). Ademais, emprega-se a raiz para designar a ação das 
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1352 n o j (nãtâ) 

sombras se "adiantarem" (isto é, tornarem-se mais compridas; 2 Rs 20.10; SI 109.23; 
102.11 [12]; Jr 6.4) e de vales que "se estendem" ( N m 24.6). 

A raiz também aparece com o sentido básico de "inclinar-se". U m uádi "se inclina" 
(i.e., desce como um declive, N m 21.15), os ombros de um jumento cedem com o peso da 
carga (Gn 49.15; ARA, "baixam") e "inclina-se" (i.e., vira-se) um cântaro para despejar o 
seu liqüido (Gn 24.14). Emprega-se também o verbo fíguradamente para referir-se à 
"perversão" ou "distorção" da justiça, o que é condenado no âmago do código legal de Israel 
(vejam-se Êx 23.6; Dt 16.19; 24.17; 27.19; 1 Sm 8.3; Is 10.2; 29.21; L m 3.35; A m 2.7; 5.12; 
Ml 3.5). 

U m grande número de outras referências que fazem uso de nãtâ têm a nuança de 
"virar", "inclinar" ou "desviar". É empregado no sentido literal de "ir para o lado" ou "ir 
para fora" ou ainda "desviar" do caminho ( N m 20.17; 21.22; 22.23, 26, 33; 2 Sm 6.10) ou 
de "voltar-se para" algo ou alguém (Gn 38.1, ARA, "hospedar-se"; Gn 38.16, ARA, "dirigir-
se"). 

A maioria dos usos é, no entanto, figurada. O coração de alguém pode "se desviar" 
(i.e., transferir sua lealdade, apostatar; cf. I Rs 11.2-4, 9; ARA, "perverter" ) ou "ser 
comovido" (2 Sm 19.14 [15]; ARA, "mover"). De outro lado, o coração pode estar "inclinado" 
para Deus e suas instruções (Js 24.23; 1 Rs 8.58; SI 119.36). Também é comum a 
expressão "inclinar os ouvidos" (i.e., escutar obedientemente) para referir-se a homens 
dando atenção a Deus (Jr 7.24, 26; 11.8; 17.23 et al.; ARA, "dar ouvidos a"), a Deus dando 
atenção a homens (2 Rs 19.16; Is 37.17; Dn 9.18), e a homens dando atenção às palavras 
de um sábio (Pv 4.20; 5.1, 13; 22.17). A palavra nãtâ é utilizada com o sentido de 
"declinar" com referência a uma sombra (2 Rs 20.10), um dia (Jz 19.8-9) e, fíguradamente, 
ao rápido declínio físico da vida (SI 102.11 [12]; 109.23). 

mattâ. Debaixo, embaixo, para baixo. Este termo, usado adverbialmente, por vezes 
indica aquilo que está "para baixo", "embaixo" ou "debaixo" de algo, em contraste com 
aquilo que está em cima ou para cima (cf Êx 26.24; 36.29; 27.5; 38.4; 28.27; 39.20). Uma 
planta lança raízes "para baixo", mas "dá fruto para cima" (2 Rs 19.30; Is 37.31). 
Descrevem-se os céus como "lá em cima" e os fundamentos da terra como "cá em baixo" 
(Jr 31.37). O Sheol está localizado "em baixo" (Pv 15.24). Utiliza-se também mattâ para 
referir-se à idade, como em 2 Crônicas 27.23: "Davi não contou os que eram de vinte anos 
para baixo". A relação desta palavra com o verbo nãtâ fica clara quando se observa que 
o hifi l desse verbo é, às vezes, traduzido por "inclinar" (cf 2 Rs 19.16; SI 86.1; Pv 22.17). 

matteh. Vara, bordão, bastão, haste, tribo. Este derivado é encontrado cerca de 250 
vezes. Embora o vocábulo tenha propriamente o sentido de "bordão" ou "vara", geralmente 
é traduzido por "tribo" (cerca de 180 vezes). Em geral a referência é a uma das 12 tribos 
citada pelo nome. Ao que parece, no início cada líder tribal dirigia o seu grupo com um 
bastão. Isso sugere que o bastão do dirigente pode ter sido originariamente um símbolo 
da tribo (cf N m 17.2-10 [17-25]) e por fim passou a simbolizar a liderança e a autoridade 
(cf. SI 110.2; Jr 48.17). Deve-se assinalar que mtyd, "bordão da mão", é uma expressão 
bem atestada na literatura ugarítica (cf. UT 19: n? 1237). Na LXX, na maioria das vezes 
emprega-se phylé para traduzir matteh. 

U m matteh era usado como bengala de apoio para o viajante (cf Gn 38.18, 25). O 
jovem guerreiro Jônatas carregava consigo um bordão (1 Sm 14.27, 43; ARA, "vara") . As 
varas de Moisés (Êx 4.2, 4, 17; 7.15, 17, 20; et al.) e de Arão (Êx 7.9-10, 12, 19; N m 17.8 
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1353 bül (natal) 

[23]; et al.) são mais conhecidas devido aos poderes sobrenaturais associados a elas. 
exemplo interessante, com freqüência usado erroneamente, é o caso em que Mo 
manteve erguida a vara de Deus na guerra contra os amalequitas (Êx 17.9, l l - " ._ 
Freqüentemente se supõe que Moisés mantinha as mãos erguidas em atitude de o 
mas o contexto não diz nada a respeito. O poder para prevalecer estava na vara de 
o símbolo do seu poder. 

Outros usos de matteh incluem a "haste" de uma arma (Hc 3.9, ARA, "flecha"; 3 . 1 ^ 
ARA, "lança"). Outra expressão, mattêh lehem, "bastão de pão" (lit., cf. Ez 4.16; 5.16£] 
14.13; L v 26.26; SI 105.16), não precisa referir-se ao "sustento de pão" (ARA), confo 
geralmente é aceito. Visto que lehem pode significar "cereal" ou "trigo", mattêh le 

pode simplesmente ser interpretado como "pés de cereal" (veja-se M. D A H O O D , Psalms I 

em AB, p. 56). Ezequiel emprega matteh para designar o galho (ramo) da videira (19.11-
14). Especialmente em Isaías, usa-se o termo como símbolo de opressão e de juízo ( Is 9. 
[31; 10.5, 24; 14.5; 30.32). 

mittâ. Cama, leito, liteira. Esse vocábulo ocorre 28 vezes. N a literatura ugarítica, onde 
é atestado, descreve-se o rei Krt deitado em sua cama e chorando depois de perder & 
famíl ia inteira (cf. UT 16: Krt, I 30, p. 184). Em geral o mittâ era um espaço para 
"espreguiçar-se'" ou "reclinar-se" sobre o chão, onde havia uma esteira ou pano» 
estendidos. As camas dos ricos, entretanto, podem ter sido móveis de marf im (Am 6.4) o u 
de ouro e prata (Et 1.6), possivelmente localizadas em câmaras de dormir (2 Rs 11.2 
Usava-se o mittâ para dormir (2 Rs 4.10), para acomodar os enfermos ou feridos ( G n 
47.31; 48.2; 2 Rs 1.4, 6), como liteira (1 Sm 19.15) e como maca para os mortos (2 Sm 
3.31; ARA, "féretro"). 

[É questão debatida se, em Gênesis 47.31, Jacó se apoiou sobre a ponta de sua v am 
ou bengala, matteh, conforme se lê na LXX e em Hebreus 11.21, ou se sobre a cabeceir^ 
de sua cama, mittâ, como se encontra no TM. Parece que o quadro geral favorece a 
primeira hipótese. R.L.H. ] 

muttâ. Estender (diz-se de asa). Empregado somente em Isaías 8.8 para designar o 
exército invasor assírio que "estendeu" suas asas sobre toda a terra de Judá. 

mutteh. Aquilo que é pervertido, distorcido. Usado apenas em Ezequiel 9.9 com 
referência à perversidade (ARA, "injustiça") da cidade de Jerusalém. 

Bibliografia: — AI, p. 413. — GlRDLESTONE, Robert B., Synonyms of the Olá 

Testament, Eerdmans, 1956, p. 259-60. — TDNT, v. 9, p. 245-50. — IDB, v. 1, p. 372-3. 
M.R.W. 

(nãtil). Veja o n? 1 353b. 

i r a (nãtial. Veja o n? 1 354b. 

n E r q (netlp&). Veja o n? 1 355c. 

1353 (natal) erguer, suportar (e.g., L m 3.28; Is 40.15). 
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1354 P33 (nãtaO 

Termos Derivados 

1353a ^ (neteZ) fardo, peso (de areia, Pv 27.3). 

1353b (nõtíZ) carregado (Sf 1.11, somente). 

1354 li?: (nãta') plantar, prender, firmar, estabelecer, estender, armar (tenda). 

Termos Derivados 

1354a SÇq ( rato* )planta , plantação (e.g., Jó 14.6; Is 5.7). 

1354b ITP3 (nãtíal planta (SI 144.12, somente). 

1354c i?£3Q (mattâ') plantio, plantação (e.g., Ez 34.29; Is 60.21). 

A raiz nato' é empregada cerca de 70 vezes. A maioria das referências ocorre nos 
profetas, sendo em torno de 30 em Isaías e Jeremias. A raiz também é achada na 
literatura ugarítica. Não é de surpreender que a Bíblia, ao falar do Israel antigo, onde era 
grande a prática do cultivo da terra, mencione aproximadamente 100 variedades 
diferentes de plantas, a maioria delas economicamente vitais para aquela sociedade 
agrária. Pelo fato de o ato de plantar ser algo tão familiar, os autores do AT empregam 
fíguradamente a raiz nãta' cerca de 30 vezes. 

O plantar videiras e vinhas é mencionado um maior número de vezes (Gn 9.20; Dt 
20.6; 28.30, 39; SI 107.37; Pv 31.16; Ec 2.4; Is 37.30; 65.21; Jr 31.5; Ez 28.26; Am 5.11; 
9.14; Mq 1.6; Sf 1.13). Muitas dessas passagens também dão ênfase ao resultado do 
plantio: comer, apreciar o fruto ou beber o vinho. Outros objetos de nãta' incluem árvores 
(Lv 19.23; Dt 16.21), árvores frutíferas (Ec 2.5), oliveiras (Dt 6.11; Js 24.13), tamargueiras 
(Gn 21.33), cedros (Is 44.14; cf. Ez 31.4) e jardins (Jr 29.5, 28). Muitas dessas referências 
e outras abaixo estão incluídas em contextos que também mencionam a construção de 
casas ou cidades, dessa forma associando a agricultura à vida cotidiana de Israel. 

O verbo nãta' e seus derivados são muitas vezes usados metaforicamente com 
referência a Yahweh, o grande Plantador (cf. o particípio nôtéa' em Jr 11.17) em Israel. 
Uma das primeiras expressões antropjomórfícas do AT encontra-se em Gênesis 2.8: "E 
plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden." Deus também é descrito plantando sândalo 
(Nm 24.6) e cedros do Líbano (SI 104.16). 

Deus levou uma videira, o seu povo, para fora do Egito (cf. Êx 15.17) e plantou-a (SI 
80.8 [9]) com as próprias mãos (SI 80.15 [16]; cf. SI 44.2 [3]) em meio a videiras escolhidas 
(Is 5.2). De fato, os israelitas eram a "planta dileta" de Deus (Is 5.7). Entretanto, apesar 
de todo esse cuidado, a videira de Deus tornou-se videira brava (Jr 2.21). Uma vez mais 
ele ansiou chamá-los de "renovos por mim plantados" (Is 60,21), pois o propósito para eles 
era que fossem "plantados pelo SENHOR" (Is 61.3). Mas antes de isso poder acontecer, 
Deus disse a Israel que eles deviam primeiramente ser desarraigados e exilados de sua 
terra: "Isto diz o SENHOR: 'Eis que estou ... arrancando o que plantei, e isto em toda a 
terra'" (Jr 45.4; cf. 24.6). Mas essa não seria uma transplantação definitiva, pois Deus 
especificou em sua aliança com Davi: "Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e 
o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado" (2 Sm 7.10; 1 Cr 
17.9). Mais tarde, a palavra final que Deus falou por intermédio de Amós reiterou a 
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1355 (nãtap) 

promessa: "Plantá-los-ei na sua terra, e, dessa terra que lhes dei, j á não serão arran 
( Am 9.15; cf. Jr 31.28; 32.41). 

Deus "planta" (nãta*) não apenas Israel, mas também "planta" ou firma as na 
(Jr 1.10; 18.9), os perversos (Jr 12.2), os céus (Is 51.16), o ouvido (SI 94.9; ARA, " fa 
e restaura o deserto (Ez 36.36). 

Outros usos figurados de nãta' incluem "armar" tendas (Dn 11.45) e " f ixar" p 
(Ec 12.11). O sal mista ora e suplica pela bênção de Deus sobre o seu povo, dizendo: " 
nossos filhos sejam, na mocidade, como plantas viçosas" (SI 144.12). 

O escritor de Eclesiastes emprega a figura do plantio para ilustrar o fato de 
existe tempo para tudo: "tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e te 
de arrancar o que se plantou" (Ec 3.2). 

M.R.W5 

1355 ^C?: (nãtap) pingar, gotejar, destilar, profetizar, pregar. 

Termos Derivados 

1355a (nãtãp) I, gota (Jó 36.27, somente). 

1355b (nãtãp) II, gota de estoraque (resina extraída de arbusto e usada 
para fazer incenso) (Êx 30.34, somente). 

1355c (nHtpâ) arrecada, brinco. 

A raiz verbal nãtap ocorre 18 vezes. É encontrada quase exclusivamente nas seções 
poéticas do AT. Em duas passagens antigas de poesia hebraica (Jz 5; SI 68), emprega-BB 
nãtap três vezes para referir-se às nuvens do céu gotejando água. N o Cântico de Débora, 
a chuva cai e a terra estremece quando Yahweh, numa imponente teofania, aparece! 
marchando pela terra: "Saindo tu, ó SENHOR, de Seir, marchando desde o campo de Edom» 
a terra estremeceu; os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas" (Jz 5.4). 
Yahweh, e não Baal, é o verdadeiro "Cavaleiro das Nuvens" (cf. SI 68.4 [5]). É ele que faz 
a chuva gotejar sobre a terra deserta (cf. SI 68.8 [9]) e só ele é digno do canto de louvor 
de Israel. 

Os profetas descrevem futuras bênçãos terrenas que serão derramadas sobre o povo 
de Deus, quando este for restaurado à sua terra. Será um tempo quando "os montes 
destilarão mosto" (J1 3.18 [4.18]; A m 9.13). 

A l iteratura sapiencial do AT emprega nãtap cinco vezes. Jó descreve homens que| 
aguardavam que ele dissesse suas palavras de conselho, as quais "gote javam" (ARA. 
"caíam como orvalho") sobre eles (Jó 29.21-23). Em Cantares de Salomão, os lábios da 
noiva "gotejam doçura como o favo de mel" (NIV, Ct 4.11), enquanto os lábios do amado 
"são lírios, que gotejam mirra preciosa" (5.13). Acerca das mãos da noiva também se diz 
que "desti lavam mirra" (5.5). De acordo com Provérbios 5.3, "os lábios da mulher estranha 
[i.e., licensiosa ou adúltera] destilam mel" (PIB), uma aparente referência a beijos ou â fala 
sedutora. 

N a literatura profética nãtap é às vezes empregado com referência àquele que fala 
a palavra de Deus ao povo. A idéia de "profet izar" é transmitida pelo grau hifil, que 
l i teralmente significa " fazer (palavras) gotejar, pingar, fluir". Por conseguinte, em 
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1356 " im (nãtar) 

Miquéias 2.11, o particípio mattip (RSV, "pregador"; ARA, "profeta") aparece como sinônimo 
de nãbV, o termo genérico designativo de profeta, nãtap aparece quatro outras vezes em 
Miquéias 2 com o sentido de "profetizar" ou "pregar" ( w . 6, 11). Neste contexto, porém, 
parece que o verbo tem uma nuança de pouco caso para com Miquéias e seus colegas 
profetas, deixando implícita a idéia de "fala extravagante" (cf. NEB) ou "tagarelice" (cf. 

PIB). Em Amós 7.16 nãtap é colocado em paralelo com o verbo nábã' e, assim como nas 
passagens de Miquéias mencionadas acima, parece dar a conotação de que um profeta é 
simplesmente alguém que "vive falando demoradamente" (cf. NEB) contra o povo de Deus. 
Em duas oportunidades o Senhor se dirige a Ezequiel e lhe diz para "deixar cair" (TB; ARA, 
"derramar") a sua mensagem contra o sul (20.46 [21.21) e contra os santuários (21.2 [7]). 

No que parece ser um derivado de nãtap, em Jó 36.27, usa-se a raiz para indicar 
uma gota de água. 

n etipâ. Arrecada, brinco. Emprega-se este substantivo para designar brincos em forma 
de gota (cf. nattafat, palavra árabe para brinco) em Juizes 8.26 e Isaías 3.19. Em hebraico 
moderno, usa-se nãtép para referir-se a uvas que pendem de um cacho. 

Bibliografia: — DAHOOD, M., in: Pscdms II, p. 136-9. — GlRDLESTONE, R. B., 
Synonyms of the Old Testament, Eerdmans, 1956, p. 239-40. GORDON, Cyrus H, UT19: 
n° 1 763 — , Ugaritic literature, Rome, Pontificai Bib. Institute, 1949. 

M.R.W. 

1356 "1ED3 (nãtar) cuidar, guardar, reservar, manter. 

Termo Derivado 

1356a trnED (rnattãrã), KTOQ (rnattãrã0 alvo. 

A raiz nãtar é, com freqüência, usada em contextos de agricultura para designar 
aqueles que guardam ou tomam conta de vinhas (Ct 1.6; 8.11-12; cf. Is 5.1-7 para uma 
descrição do cuidado de uma vinha). Também é usada no sentido de "guardar" (ou 
"acumular") ira ou indignação. O Senhor "reserva indignação para os seus inimigos" (Na 
1.2) e ao mesmo tempo promete não "conservar para sempre a sua ira" (SI 103.9; Jr 3.5, 
12; cf. Am 1.11). Em Levítico 19.18, um versículo que Jesus considerou o âmago da lei do 
AT (cf. Mt 19.19; Mc 12.31), Israel recebe o mandamento: "Não ... guardarás [nãtar] ira 
contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo." 

mattãrâ , mattãrã\ Alvo, marca, guarda. Este derivado às vezes significa "alvo" ou 
"marca". Em seu sofrimento Jó afirma figuradamente que Deus o pôs por seu "alvo" (Jó 
16.12). O escritor de Lamentações queixa-se de forma parecida, dizendo que Deus 
"entesou o seu arco, e me pôs como alvo [rnattãrã1 à flecha" (Lm 3.12). Em 1 Samuel 
20.20 Jônatas diz: "Atirarei três flechas para aquela banda, como quem atira ao alvo 
[rnattãrã]." 

Na profecia de Jeremias, rnattãrã é por vezes usado na expressão "pátio da prisão" 
e "átrio da guarda". Situado dentro da área do palácio de Zedequias (Jr 32.2), o pátio da 
guarda era aparentemente uma área aberta que serviu de paliçada para o confinamento 
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1357 rà] (nãtash) 

de presos durante o ataque babilônico a Jerusalém (Jr 38.28; 39.14). Trancafiado no pá* 
da guarda, Jeremias tinha liberdade para receber visitas (32.8) e resolver questões le$ 
de um assunto de família (32.12). No pátio ele recebia mensagens proféticas (33.1; 39.1! 
e a ração diária de comida (37.21), e ali também foi colocado numa cisterna de lama 
(38.6). mattãrâ também ocorre em Neemias 3.25 e 12.39. É interessante que a pena de 
prisão não é prevista na legislação do Pentateuco. Não havia prisões no deserto. 

M.R.W. 

1357 CEM (nãtash ) abandonar, lançar fora, jogar fora, rejeitar, deixar de, 

permitir, estender, espalhar, desistir, alqueivar, cessar, estar solto. 

Termo Derivado 

1357a ntrrp^ (n't ishã) gavinha (de videira). 

Existem 40 ocorrências de nãtash no AT. Cerca de metade desses usos transmite a 
idéia de "abandonar" ou "rejeitar"; em outras passagens nãtash freqüentemente significa 
"deixar"/"deixar a sós" ou "espalhar"/"estender". Somente em Gênesis 31.28 é que o 
vocábulo significa "dar permissão". 

Com freqüência emprega-se nãtash para referir-se a Deus abandonando ou lançando 
fora o seu povo (Jz 6.13; 1 Sm 12.22; 1 Rs 8.57; 2 Rs 21.14; SI 94.14; Is 2.6; Jr 7.29; 
23.33, 39). Por outro lado, Deus (Dt 32.15; Jr 15.6), Davi (SI 27.9) ou o Egito (Ez 29 
podem ser o objeto de nãtash. Também se usa o vocábulo para indicar o abandono 
tabernáculo de Siló (SI 78.60) e a rejeição do ensino materno (Pv 1.8, 6.20). 

Alguém pode largar (nãtash) a terra (ARA, "não cultivar"), alqueivando-a (Êx 
ou deixando de fazer a colheita (Ne 10.31 [32]). Animais (jumentos ou ovelhas) pod< 
largados à própria sorte no sentido de deixar de cuidar deles (1 Sm 10.2; 17.20, 28). 
se largar comida aos cuidados de alguém (1 Sm 17.22) ou cortar uma árvore e de' 
para trás (Ez 31.12). Este sentido de largar, cair ou lançar fora é empregado 
referência às nações do Egito e Israel (Ez 32.4; Am 5.2), a codornizes (Nm 11.31) e 
sentido de abandonar uma briga (Pv 17.14). 

O significado de "estender", "espalhar", é usado no contexto de soldados em co 
(Jz 15.9; 1 Sm 4.2; 30.16; 2 Sm 5.18, 22), no de uma espada estendida, 
desembainhada (Is 21.15), e no de ramos de uma vinha, que se estendem (Is 16.8). 

M.R. 

(m). Veja o n? 1 311c. 

1358 (/iyO- Aceita como raiz de: 

1358a KJ (nãO cru (diz-se de carne) (Êx 12.9, somente). 

m (ntb). Veja o n? 1 318b. 

T3 (níd). Veja o n? 1 319b. 

7]J1 (nídâ). Veja o n! 1 302b. 
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1364 *TOJ (nákâ) 

nrr: (riÜukih). Veja o n? 1 323c. 

y : (nin). Veja o n? 1 326a. 

1359 ]D,3 (nisãn) nisã, primeiro mês (Ne 2.1; Et 3.7). Quanto a outros meses, veja-se 
hõdesh, n? 613b. 

JÍ2T3 (nitsôts). Veja o n? 1 405a. 
1360 *V3 (nir) I, lavrar pela primeira vez, lavrar recentemente (Os 10.12; Jr 4.3). 

Termo Derivado 

1360a ~VZ (nir) terreno alqueivado, terreno arável, terreno não lavrado (Os 
10.12; Jr 4.3; Pv 13.23). 

1361 T3 (nyr). II. Aceita como ra iz de: 
1361a TÍDQ (mãnôr) eixo que transporta o fio num tear (e.g., 2 Sm 21.19 = 1 Cr 

20.5). 

- H (nir). Veja o n? 1 333b. 

1362 (nãkãr) golpear, açoitar. Ocorre somente uma vez, no nifal (Jó 30.8). 

Termos Derivados 

1362a ÍO : (nãkâ7) abatido, golpeado (Is 16.7, somente). 
1362b * 0 : (nãkê0 abatido, golpeado (Pv 15.13; 17.22; 18.14). 
1362c n tó : (n'kõ't) arômata, especiaria (Gn 37.25; 43.11). 

ntóp (n'kõ't). Veja o n! 1 362c. 

1363 (nkd). Ace i ta como raiz de: 
1363a "Q: (neked) descendência, posteridade (Gn 21.23; Is 14.22). 

1364 (nãkâ) ferir, golpear, bater, atingir, abater, matar. Não empregado no 
grau qal; usado principalmente no hifil. 

Termos Derivados 

1364a 11D] (nãkêh) golpeado (2 Sm 4.4; 9.3; Is 66.2). 
1364b n?: (nékeh) golpeado (SI 35.15). 
1364c ""03 (nãkôn) pancada (Jó 12.5, somente). 
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1364 *TOJ (nákâ) 

1364d frDQ (makkâ) pancada, ferida, matança. 

A raiz é usada cerca de 500 vezes. Mas não se deve concluir apressadamente que, 
sendo nãkâ uma raiz tão comum no AT, a sociedade como um todo estava dominada pela 
guerra e pela violência. Não se pode negar que ocorriam guerras e derramamento de 
sangue, às vezes com grande freqüência. No entanto, as muitas e diferentes maneiras 
como o verbo "ferir" é usado em todo o AT são uma boa indicação de que se deve procurar 
uma conclusão um tanto quanto diferente. 

O verbo nãkâ é, muitas vezes, usado com o sentido de "atingir" "ou ferir" um objeto 
com um golpe não-fatal. Alguém pode "ferir" um animal, tal como um jumento (Nm 22.23, 
25, 27; ARA, "espancar"). Pode "atingir" uma outra pessoa no queixo (SI 3.7 [8]; ARA, 
"ferir"; Lm 3.30) ou no olho (Êx 21.26). Êxodo registra que a vara de Moisés "feriu" o rio 
(Êx 7.17), o pó (Êx 8.16 112J, 17 1131) e uma rocha (Êx 17.6). Alguém pode ser o alvo de 
um objeto atirado, tal como uma pedra lançada de uma funda (1 Sm 17.49), uma flecha 
(1 Rs 22.34) ou uma lança (1 Sm 19.10; cf. 26.8). A raiz nãkâ também pode referir-se ao 
"ter a consciência tocada" (cf Davi, quando cortou um pedaço do manto de Saul, 1 Sm 
24.5 [61; lit., "o coração de Davi o feriu"; ARA, "bateu-lhe o coração") e ao "bater'' palmas 
diante de um rei (2 Rs 11.12). 

nãkâ também é encontrado em passagens que descrevem a pancada desferida num 
objeto. Uma pessoa pode ser "espancada" por outrem numa luta (Êx 2.11, 13; Dt 25.11). 
Neemias "espancou" alguns judeus por terem se casado com estrangeiras (Ne 13.25). Em 
Cantares de Salomão, a noiva, ao buscar seu amado pelas ruas da cidade, é espancada 
pelos guardas (Ct 5.7). Aparentemente a lei do AT permitia o açoite no caso de certos 
delitos (Dt 25.2-3; cf 2 Co 11.24). O profeta Jeremias foi, contudo, espancado pelas 
autoridades, embora fosse inocente (Jr 20.2; 37.15). O mesmo aconteceu com o Servo 
Sofredor, que "ofereceu as costas aos que o feriam" (Is 50.6; cf Mt. 26.67). Provérbios 
destaca a importância de bater para que se obtenha sabedoria e disciplina (Pv 19.25; 
23.13-14). A idéia de "ferir reiteradamente" é, semelhantemente, vista na praga da chuva 
de pedras no Egito, ferindo tudo que estivesse ao ar livre (Êx 9.25). 

Num grande número de passagens nãkâ significa "abater", "matar", "ferir 
mortalmente". Nesses casos designa o assassinato de alguém (Êx 21.12; Js 10.26 et al.), 
intencionalmente (2 Sm 2.23) ou não (Dt 19.4), a ação de um homem matar um leão (1 
Sm 17.35), de um leão matar um homem (1 Rs 20.36) e de um verme atacar uma planta 
de modo a matá-la (Jn 4.7). 

Outro grupo grande de passagens emprega a raiz no sentido de "atacar" e/ou 
"destruir", em que o objeto da ação é um grupo de pessoas (Gn 32.8 [9], 11 [121; Js 8.21), 
uma casa (Am 3.15) e uma cidade (Js 10.28 et al.). 

Este uso está relacionado com as numerosas pessoas citadas no texto bíblico que 
"foram atingidas" (nãkâ), ou "caíram" (nãpal) ou "foram feridas" (hãlal) em combate. 
Desse modo, quando na batalha de Gideão "caíram" 120 000 homens (Jz 8.10), pode ser 
que isso signifique apenas que esses soldados foram mortos, feridos ou ficaram 
desaparecidos em combate; só restaram 15 000 em condições de lutar. Assim também, na 
guerra de Abias contra Jeroboão, se diz que "Abias e seu povo golpearam-nos [nãkâ] com 
pesado golpe [makkâ], e caíram [nãpal] feridos [hãlal] 500 000 homens" (lit., 2 Cr 13.17; 
cf. R. L. HARRIS, Man — God's eternal creation, Moody, 1971, p. 155-6). 

Há importância teológica especial no fato de que Deus é, por vezes, o sujeito de nãkâ. 
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1364 *TOJ (nákâ) 

É Deus quem "fere* o povo com cegueira (2 Rs 6.18) e pragas (Dt 28.22, 27-28, 35). Ele 
traz juízo sobre o homem em razão do seu pecado (1 Rs 14.15; Lv 26.24) e, às vezes, até 
mesmo a morte (2 Sm 6.7). Semelhantemente, a natureza encontra-se debaixo do controle 
divino, pois é Deus, e não Baal, que "feriu" (ARA, "devastou") as videiras e figueiras de 
Israel (SI 105.33). 

m a k k â . Golpe, ferida, praga, matança, derrota. Das 48 ocorrências de makkâ no AT, 
dois terços são traduzidos na LXX por plêgê, de onde vem a palavra "praga", por 
intermédio do latim plaga. 

Emprega-se o vocábulo com quatro nuanças básicas. Primeiro, é usado literalmente 
para se referir a um "golpe" (ARA, "açoite") recebido (Dt 25.3; Pv 20.30). De acordo com a 
lei do AT, o número de açoites desferidos num castigo formal estava limitado a 40 (Dt 
25.3). A sinagoga, porém, posteriormente reduziu esse número para 39 (cf. 2 Co 11.24), 
13 no peito e 26 nas costas (cf. TDNT, v. 4, p. 516). Emprega-se fíguradamente a mesma 
idéia de açoitamento em referência ao Senhor dos exércitos, que com um flagelo provoca 
a "matança de Midiã" (Is 10.26). 

Segundo, em certos contextos makkâ é traduzido por "ferir". Nesse sentido refere-se 
à morte do rei Acabe. Quando o rei foi mortalmente atingido por uma flecha, o historiador 
hebreu descreve vividamente que "o sangue corria da ferida para o fundo do carro" (1 Rs 
22.35; cf as feridas resultantes das flechas de Deus em SI 64.7 [81). Outro rei, Jorão, foi 
ferido em combate pelos sírios (2 Rs 8.29; 9.15; 2 Cr 22.6). Muitas vezes os profetas 
utilizam simbolicamente a palavra "ferida", descrevendo aquela condição provocada pelo 
golpe desferido por um inimigo, normalmente provocada pelo pecado do povo de Deus (Jr 
30.14; cf. Is 1.5-6). Embora o ferimento seja "grave" (Jr 10.19; 14.17; 30.12; cf a Assíria 
em N a 3.19), até mesmo sem esperança (Jr 15.18; Mq 1.9), Deus a seu tempo trará a cura 
(Is 30.26; Jr 30.17). 

makkâ também pode ser traduzido por "praga" ou "aflição". Parece que na época do 
AT as pragas foram uma espécie de doença epidêmica, com freqüência enviada como 
castigo pelo pecado. Assim que o povo hebreu deixou o Egito, Deus exigiu deles a 
obediência. A advertência divina foi de que, caso desobedecessem, "trarei sobre vós pragas 
sete vezes mais, segundo os vossos pecados" (Lv 26.21). Uma "praga [makkâ] mui grande" 
ocorreu no deserto enquanto o povo, com glutonaria, comia codornizes (Nm 11.33). Essa 
praga pode ter sido um sério problema estomacal. Nas planícies de Moabe, antes da 
conquista, o povo de Deus é novamente ameaçado com sofrimentos "grandes e 
duradouros", caso deixem de observar a lei e reverenciar o nome de Deus (Dt 28.59, 61). 
Os filisteus, algumas gerações depois do êxodo, ainda estavam impressionados com a 
reputação dos "deuses" dos hebreus, que "feriram os egípcios com toda sorte de pragas no 
deserto" (1 Sm 4.8). 

Finalmente, emprega-se makkâ com o sentido de "derrotar", como quando um exército 
ou um povo é alcançado por uma "matança" (1 Sm 4.10, ARA, "derrota"; 14.30). Muitas 
vezes emprega-se o verbo nãkâ, tendo makkâ como objeto, numa construção conhecida 
com cognato acusativo; com isso tem-se a expressão "matar com uma grande (ou muito 
grande) matança" (cf Js 10.10, 20; Jz 11.33; 15.8; 1 Sm 6.19; 19.8; 23.5; 1 Rs 20.21 et al.). 

Bibliografia: — IDB, v. 3, p. 821-2. — HARRIS, R. L., Man — God's eternal creation, 

Moody, 1971, p. 155-6. — TDNT, v. 4, p. 515-9. 
M.R.W. 
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1365 ro] (nkh) 

]"D] (nãkôn). Veja o n? 1 364c. 

1365 HD3 (nkh). Aceita como raiz de: 
1365 a tTÓJ (nãkõah ) , f"Qj (nõkah) oposto a, defronte de, contra, diante 

de, direito, reto, certo, o que é direito, o que é reto, o que é certo. As 
duas palavras parecem derivar da raiz nkh, "estar em frente de" (assim 
entende BDB). 

A palavra nãkõah ocorre oito vezes. E usada principalmente como adjetivo ("direito", 
"reto", "plano") e como substantivo ("aquilo que é direito, reto, correto"). A maioria dos 
exemplos citados abaixo ilustra que nákõah basicamente ressalta a qualidade ética de 
vida em ações que envolvem moralidade tanto pessoal quanto nacional. 

Usa-se nãkõah adverbialmente em um caso (Is 57.2), onde tem o sentido de 
"retamente" (ARA, "em retidão"). Nesse contexto, o justo morre em paz (shãlôm), pois per-
correu um caminho direito ao longo da vida. Algumas passagens empregam nãkõah como 
adjetivo. Em 2 Samuel 15.3 a palavra aparece ao lado de "bom" com referência a uma 
causa jurídica. Outra ocorrência (Pv 8.9) declara que palavras de sabedoria "são retas 
para quem as entende"; nelas não há "coisa torta nem perversa" (cf. v. 8). Em assuntos 
jurídicos, dar uma resposta "reta" quer dizer ter uma reação verbal honesta ou direta (Pv 
24.26). 

Outros versículos tratam nãkõah como substantivo. Em Isaías 30.10, emprega-se 
a palavra para designar "o que é reto" e é revelado por Deus a seus profetas, em contraste 
com as ilusões de outros supostos profetas. A expressão "terra da retidão" ('erets nekõhôt) 
caracteriza o local onde o ímpio "comete a iniqüidade" (Is 26.10). O termo é utilizado (ARA, 
"direito") em Isaías 59.14 como sinônimo de "justiça", "retidão" e "verdade". Amós, o 
profeta da justiça social, clama contra as práticas amorais dos moradores de Samaria, 
dizendo: "Israel não sabe fazer o que é reto" (3.10). nõkah é empregado cerca de 20 vezes, 
geralmente com o sentido de preposição ou advérbio. Significa "em frente de", "no lado 
oposto a", e é traduzido de várias maneiras: "oposto a", "diante de", "defronte a", et al. 

M.R.W. 

1366 b j j (nãkal) ser ardiloso, ser enganoso, agir sem escrúpulos (e.g., Ml 1.14; 
Nm'25.18). 

Termos Derivados 

1366a ^DJ (nêkel) engano, ardil (Nm 25.18, somente). 

1366b (kilay), (kêlay) pessoa sem escrúpulos, velhaco (Is 32.5, 
somente). 

1367 Cp: (nekes) riqueza (e.g., Js 22.8; Ec 6.2). 
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1368 (nãkar ) 

1368 inàkar) reconhecer, estar familiarizado, conhecer, respeitar, 
discernir (não usado no qal). 

Termos Derivados 

1368a "Dl (neker) infortúnio, calamidade (Jó 31.3). 

1368b t ~ 0 3 (nékãr) estrangeiro. 

1368c (nokri) estrangeiro, estranho. 

1368d ^"DD (nãkar) tratar como estrangeiro. Verbo denominativo. 

1368e (hakkãrâ) aspecto, expressão (facial). Ocorre somente em Isaías 
3.9. 

1368f "DD (makkãr) conhecido, amigo (2 Rs 12.6, 8). 

A raiz nkr tem vários sentidos diferentes. (BDB divide-a em dois verbos. KB trata-a 
como um só, como também procedemos aqui.) Primeiro, transmite a idéia de "inspecionar 
algo" ou "examinar algo por alto" com o objetivo de identificar tal coisa. Jacó convidou 
Labão a "separar" o que era seu (Le., distinguir com os olhos) do que era de Jacó (Gn 
31.32). De forma semelhante, itens pessoais, tais como a túnica de José (Gn 37.32) e o 
selo, o cordão e o cajado de Judá (Gn 38.25), são inspecionados com o objetivo de 
identificar o respectivo dono. 

O verbo também tem o sentido de "dar atenção a" ou "notar (alguém)". Rute fica 
surpresa com o fato de Boaz "fazer caso \nkr\ dela", sendo ela uma estrangeira (nokriyã; 
Rt 2.10, 19; cf. 2 Sm 3.36). Em várias passagens nkr tem a conotação de considerar ou 
tratar alguém favoravelmente. É essa a atitude de Deus para com os exilados de Judá (Jr 
24.5), O perigo em potencial de "dar atenção" a alguém é que pode haver parcialidade. 
Provérbios 28.21 declara: "Parcialidade não é bom." Por conseguinte, os juizes são 
solenemente advertidos a não serem parciais (nkr) em seus julgamentos (Dt 1.17; 16.19; 
Pv 24.23). 

Um terceiro uso He nkr é o de "reconhecer" um objeto que j á se conhecia antes. 
Alguém pode observar outra pessoa e "reconhecê-la" (cf. 1 Rs 18.7; 20.41), às vezes apenas 
pelo tom de voz (1 Sm 26.17). Jacó reconheceu que a túnica manchada de sangue era de 
seu filho José (Gn 37.33). Judá "reconheceu" seu próprio selo, cordão e cajado, o que 
resultou em sua incriminação (Gn 38.26). De outro lado, alguém pode deixar de 
"reconhecer" outrem por causa da escuridão (Rt 3.14; ARA, "conhecer"). No início os 
consoladores de Jó não o "reconheceram" devido à sua aparência desalinhada (Jó 2.12). 
0 idoso Isaque não "reconheceu" Jacó porque este tinha em suas mãos peles de animais 
(Gn 27.23). Deve-se assinalar especialmente que, em Gênesis 42.7, nkr ocorre com dois 
sentidos opostos: José "reconheceu" (nkr) os irmãos, mas "tratou-os como estranhos" (lit., 
hitpael de nkr), isto é, "não deu a conhecer-lhes a sua identidade" (veja o nkr II). 

A raiz nkr é também usada no sentido de "atribuir honra" ou "reconhecer 
publicamente". Um pai deve "reconhecer" o filho primogênito, dando-lhe uma porção dupla 
(Dt 21.17). Levi deixou de "conhecer", i.e., "repudiou" seus irmãos (Dt 33.9). 
Profeticamente, Daniel diz acerca de Antíoco. "aos que o reconhecerem multiplicar-lhes-á 
a honra" (Dn 11.39). Sobre Israel, diz Isaías: "todos quantos os virem os reconhecerão 
como família bendita do SENHOR" (Is 61.9). 

1 
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1368 *"D3 (nãkar) 

Em várias passagens nkr transmite a idéia de "discernir" ou "entender". Quando o 
povo viu serem lançados os alicerces do templo pós-exílico, foi impossível "discernir" entre 
os gritos de alegria e as vozes de choro (Ed 3.13). A Elifaz surgiu um espírito numa visão, 
mas ele não pôde "discernir" a sua aparência (Jó 4.16). 

É significativo que no AT não se use nkr como eufemismo para o ato sexual, como 
acontece com freqüência com a raiz yâda' (q.v.). Entretanto, em ugaritico, nkr é usado 
com o sentido de "conhecer sexualmente". U m texto traz: "O recém-casado ardia de 
vontade de deitar-se novamente com sua mulher, de conhecer (sua) amada" (Keret IV. 28; 
I I I 4 9 ; cf. G . R . D R I V E R , Canaanite myths and Legends, p. 3 1 , 3 3 , 1 5 6 ) . 

nêkãr . Estrangeiro. Em geral este termo derivado é traduzido por "estranho" ou 
"estrangeiro". Designa "deus estranho" (Dt 32.12; SI 81.9 [101; Ml 2.11; et al.), "altares 
estranhos" (lit., 2 Cr 14.3 [2]; ARA, "altares dos deuses estranhos"), "terra [i.e., 'país'] 
estranha" (SI 137.4) e "toda estrangeirice" (Ne 13.30). Ocorrem com freqüência as locuções 
substantivas ben (han-) nêkãr, "estrangeiro" (lit. "filho de/do estrangeiro"; Gn 17.12, 27; 
Êx 12.43 et al.), e b'nê (han-) nêkãr, "estrangeiros" (lit. "filhos de/do estrangeiro"; 2 Sm 
22.45-46; Is 56.6; 60.10). 

nokri . Estrangeiro, estranho. Vocábulo usado tanto como adjetivo quanto como 
substantivo. Ocorre mais de 40 vezes e tem uma grande variedade de usos. A LXX em 
geral emprega allotrios para traduzir nokri. A semelhança de nêkãr (acima), 
normalmente nokri é traduzido por "estrangeiro" e "estranho". Uma cidade não-israelita 
é uma "cidade estranha" (Jz 19.12; 1 Rs 8.41; et al.). nokri aplica-se a "terra estranha" (Êx 
2.22; 18.3) e a "mulheres estrangeiras" (i.e., não-israelitas; 1 Rs 11.1, 8; et al.). No livro 
de Provérbios, a "estrangeira" (ou "estranha"; nokriyã) torna-se um termo técnico para 
designar a prostituta ou adúltera (Pv 2.16; 5.20; 6.24; et al.). Às vezes nokri transmite a 
idéia de "estrangeiro" ou "desconhecido" (Jó 19.15; SI 69.8 [9]) ou mesmo "esquisita" ou 
"surpreendente" (Is 28.21; ARA, "estranho"). Em hebraico moderno, nokri pode designar 
"gentio". 

n ã k a r . Agir ou tratar como estranho ou estrangeiro ou novo; interpretar mal, 
disfarçar-se, tomar irreconhecível. Embora BDB (p. 648-9) considere este vocábulo um 
verbo denominativo sob a raiz nkr II, provavelmente não se deve fazer distinção entre 
esta raiz e nkr I, "reconhecer", "conhecer". É provável, conforme sugerido em KB (p. 617), 
que o significado original de "ser estrangeiro", "ser novo", "ser visível", resultou em "ser 
notado", "ser conhecido". 

Em algumas passagens nkr transmite a idéia de ocultar de outrem a verdadeira 
identidade. No Egito José "agiu como um estranho" com seus irmãos, fingindo não 
conhecê-los (Gn 42.7; ARA, "não se deu a conhecer"). A esposa de Jeroboão disfarçou-se, 
ocultando sua identidade do profeta Aías, "fingindo ser outra" ( 1 Rs 1 4 . 5 - 6 ) . Provérbios 
2 6 . 2 4 diz: "Aquele que aborrece dissimula-o com os lábios" (cf S C O T T , Proverbs, in AB, p. 
158). Esse é um tipo diferente de disfarce. Ele vem dos lábios de alguém que fala coisas 
"estranhas" à sua mente. 

A raiz nkr também pode ser traduzida por "interpretar mal", "deturpar", "julgar 
erroneamente", como em Deuteronômio 32.27: "temi a jactância do inimigo, a 
'interpretação' dos seus adversários" (BJ). 

Este verbo também pode transmitir a idéia de "desfigurar", "tornar irreconhecível", 

968 



1373 HO} (nãsâ) 

"tratar (um local) como estrangeiro ou profano", algo que Jeremias diz que fizeram com 
o vale do filho de Hinom, em Jerusalém (Jr 19.4). 

Bibliografia: — B A R A B A S , S., Foreigner, in: ZPEB. v. 2, p. 590. — D R I V E R , G. R. 
Canaanite myths and legends, Edinburgh, T. & T. Clark, 1956. —TDNT, v. 1, p. 264-7. — 
THAT, v. 2, p. 66-8. 

M.R.W. 

n p } (nokri). Veja o n! 1 368c. 

1369 HD5 (n'kõt) tesouraria, casa do tesouro (2 Rs 20.13; Is 39.2). 

1370 rf?j (nlh). Aceita como ra iz de: 

1370a (minleh) ganho, aquisição (Jó 15.29, somente). 

1371 (nml ) . Ace i ta como ra iz de: 

1371a rbç: (nemãlâ) formiga (Pv 6.6; 30.35, somente). 

1372 (nmr ). Aceita como raiz de: 

1372a 1Q: (nãmêr) leopardo 0 e . g O s 13.7; Hc 1.8). 

D3 (nês). Veja o n? 1 379a. 

1373 HO] (nãsâ) testar, tentar, privar, examinar, p ô r à prova, fazer uma 
tentativa. 

Termo Derivado 

1373a MDÜ (massâ/i) tentação, teste, provação. Também empregado como 
topônimo (Massá), onde os israelitas, no deserto, "tentaram" a Deus por causa 
de água (c/: Êx 17.1-7). 

N a maioria dos contextos nãsâ tem a idéia de testar ou provar a qualidade de algo 
ou de alguém, às vezes por meio de adversidades ou dificuldades. A tradução "tentar" em 

ral significa "provar", "testar", "pôr à prova", e não o sentido que a palavra também 
i d mi te de "atrair para cometer erro". O verbo nãsâ ocorre 36 vezes no AT. 

Em várias passagens nãsâ significa tentar fazer algo. A palavra é empregada com 
o sentido de "intentar" (ARA) ou "ousar" dizer algo que pode ofender o ouvinte (Jó 4.2), de 
"atrever-se" (ARA, "tentar") a pôr os pés no chão (Dt 28.56) ou de "tentar" (ARA, "intentar") 

rar uma nação (Israel) do meio de outra (Egito; Dt 4.34). Em outros contextos, utiliza-se 
~sâ com o sentido de "experimentar" várias coisas, tais como armadura e armamento 

(1 Sm 17.39) e prazeres (Ec 2.1; cf. 7.23). 
U m maior número de referências, no entanto, trata de situações em que uma pessoa 

ou nação passa por tribulações ou dificuldades provocadas por outra pessoa ou nação, 
nquanto o homem seja proibido de pôr Deus à prova (Dt 6.16), o AT registra que ele o 
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fez. O lugar desértico de Massá ("tentação") torna-se proverbial a esse respeito, sendo 
freqüentemente combinado num jogo de palavras com nãsâ, "tentar" (Êx 17.2, 7; Dt 6.16; 
33.8; SI 95.8, 9; cf. Dt 9.22). Aqueles que puseram Deus ã prova no deserto não veriam 
Canaã (Nm 14.22-23). Os hinos de Israel apontam para essa atitude desafiadora (veja SI 
78.18, 41, 56; 106.14). 

% j t 

As vezes, uma pessoa submeteria outra a testes ou exames. E assim que a rainha de 
Sabá testou Salomão com perguntas difíceis (1 Rs 10.1; 2 Cr 9.1); o chefe dos eunucos 
examinou a aparência de Daniel e seus amigos depois de terem comido vegetais durante 
dez dias (Dn 1.12, 14); às vezes falsos profetas foram instrumentos para testar a 
fidelidade de alguém (Dt 13.3 [4]). Muitas vezes, porém, é Deus o responsável por 
submeter o homem a testes e tribulações. Deus livrou Israel ao enviar "grandes provas" 
sobre os egípcios (Dt 7.19; 29.3 [21); mas mais tarde ele testou Israel por meio das nações 
cananéias (Jz 2.22; 3.1, 4). Semelhantemente, usa-se nãsâ quando Deus testou tanto 
Abraão (Gn 22.1) quanto Ezequias (2 Cr 32.31). Tais testes por parte de Deus tinham, 
contudo, um propósito: aprimorar o caráter da pessoa a fim de que ela andasse nos 
caminhos de Deus (Êx 16.4; Dt 8.2; Jz 2.22; 2 Cr 32.31; SI 26.1-3). 

M.R.W. 

1374 np] (nãsah) arrancar, deitar por terra (e.g., Pv 15.25; Dt 28.63). 

Termo Derivado 

1374a nÇQ (massãh ) alternadamente, cada um à sua vez. Significado incerto. 

J03 (nãsik). Veja os 1 375b, 1 377a. 

1375 "^ÇI (nãsak ) I, derramar, verter, oferecer, fundir. 
Termos Derivados 

1375a (n€sek) oferta de bebidas, libação, imagem fundida. 

1375b J O } (nãsik) libação (Dt 32.38), imagem fundida (Dn 11.8). 
1375c n33Q (massêkâ) libação, oferta de bebidas, metal derretido, imagem 

fundida. 

A raiz nsk é usada principalmente para indicar a ação de "derramar" uma oferta de 
bebidas ou libação e de "fundir" imagens em metal. Ao que parece (cf. BDB), 
provavelmente deve-se fazer distinção entre esta raiz e nãsak II, "tecer", e nãsak III, 
"colocar", "instalar", nãsak I, "derramar", ocorre cerca de 20 vezes. 

Basicamente nãsak é empregado para indicar a oferta de bebidas ou libação do AT. 
(A palavra "libação" provém do latim libare, "derramar uma oferta de bebidas".) A oferta 
de bebidas foi originariamente estabelecida na comunidade da aliança como uma forma 
apropriada de adoração, embora ela também pudesse ter o seu significado pervertido 
devido à influência de rituais religiosos pagãos. 

Antes de Israel instalar-se na terra, os cananeus estavam acostumados a derramar 
ofertas de bebidas aos seus deuses. (Cf. o costume de algumas pessoas que, ao beber 
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pinga, derramam um pouco do copo no chão, dizendo que "é para o santo".) A religião pagã 
da fertilidade imaginava que seus deuses eram parecidos com os homens em sua 
necessidade de comer e beber. A raiz ugarítica nsk é bem atestada na literatura cananéia 
(veja G. R. D R I V E R , Canaanite myths and legends, p. 157). De maneira que, numa 
passagem, Baal, o deus cananeu da fertilidade e da natureza, ordena: "Derramai uma 
oferta pacífica no coração da terra, mel de um jarro no coração dos campos" (Baal v. iii. 
31-32; em D R I V E R , p. 87). Os profetas combatiam de frente a influência dessas libações 
pagãs sobre a pureza da adoração de Israel. Repreendiam com severidade a prática 
corrupta que Israel tinha de derramar ofertas de bebidas aos ídolos (Is 57.6; cf. 65.11; Ez 
20.28). Antes da queda do Reino do Sul, Deus advertiu por intermédio de Jeremias: "[os 
judeus] ofereceram libações [nések] a outros deuses, para me provocarem à ira" (Jr 32.29; 
cf. 7.18 e 19.13). Mesmo depois do cativeiro, os refugiados judeus no Egito continuaram 
a seguir suas velhas práticas pagãs e, diante da reprimenda por Jeremias, insistiram que: 
"certamente [obedeceremos] a toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos 
incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós ... temos feito nas cidades 
de Judá e nas ruas de Jerusalém" (Jr 44.17; cf. 44.18-19, 25). 

Jacó é o primeiro a ser mencionado como alguém que ofereceu uma oferta de bebidas 
(cf. Gn 35.14). Mas não foi senão depois do êxodo do Egito que foram estabelecidas as leis 
que regulamentavam o nések. Como regra geral, uma oferta de bebidas devia ser 
apresentada junto com holocaustos e ofertas de manjares (Êx 29.40; Lv 23.13; Nm 15.1-
10). A quantidade de vinho estava especificada como um quarto de um him para cada 
cordeiro (Nm 15.5), um terço de um him para cada carneiro (15.6-7) e meio him para cada 
novilho (15.8-10). Embora o rei Acaz tenha construído um novo altar seguindo um modelo 
pagão, parece que ele se deixou guiar pela legislação do Pentateuco ao derramar sua 
oferta de bebidas ao mesmo tempo em que oferecia seu holocausto e sua oferta de 
manjares (2 Rs 16.10-16). 

Diariamente, à hora dos holocaustos matutino e vespertino, uma libação deveria ser 
derramada ao Senhor (Nm 28.7-8). Prática semelhante deveria ser observada em cada 
uma das seguintes festas: Sábado (Nm 28.9), Lua Nova (Nm 28.14), Pães Asmos (Nm 
28.24), Primícias (Lv 23.13; Nm 28.31), Trombetas (Nm 29.6), Expiação (Nm 29.11) e 
Tabernáculos (Nm 29.12-39). Além disso, o nések fazia parte da cerimônia religiosa que 
completava o voto do nazireu (Nm 6.15, 17). No livro intertestamentário de Sirácida 
(também conhecido como Eclesiástico) encontra-se uma descrição do fim do ritual diário 
que o sumo sacerdote realizava no templo: "Estendia a mão sobre a taça [de libação], fazia 
correr um pouco do sumo de uva, e o derramava ao pé do altar [themelixis, 'base'], perfume 
agradável ao Altíssimo, rei do mundo" (Sr 50.15, BJ). Mas alguns versículos sugerem que 
a libação era derramada sobre o altar, possivelmente sobre o sacrifício (cf Gn 35.14, sobre 
uma coluna; Êx 30.9, nao sobre o altar de incenso). 

O liqüido normalmente empregado em uma "libação" era o vinho (yayin, Êx 29.40; 
Nm 15.5, 7, 10 et ai.) ou outra bebida fermentada Cshékar, Nm 28.7). Pelo menos em uma 
oportunidade água foi "derramada como libação ao S E N H O R " (2 Sm 23.16; 1 Cr 11.18). A 
expressão "dez mil ribeiros de azeite" (Mq 6.7), inserida num contexto de ritual sacerdotal 
e de holocaustos, pode também sugerir o emprego ocasional de óleo no nések. "Libação 
dc sangue" (SI 16.4) era uma prática pagã, algo que não é tolerado em passagem alguma 
no A T . 

Durante a época de Jesus, de conformidade com a lei do AT, a Festa dos Ta-
áculos, que durava uma semana inteira, incluía uma libação diária (cf . Nm 29.12 e 
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ss.). Um sacerdote enchia um cântaro de ouro no tanque de Siloé, caminhava solenemen 
numa procissão sacerdotal até o templo e ali derramava a água no altar (cf. W. 
HENDRIKSEN, NT commentary: Gospel according to John, v. 2, p. 21-6). Foi nesse contexto 
que Jesus proclamou no último dia da festa: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba" 
(Jo 7.37). 

No NT Paulo faz uso da figura da "libação" do AT ao empregar o termo spendomai (Fp 
2.17; 2 Tm 4.6). Nas duas passagens Paulo, que escreve da prisão, declara literalmente: 
"estou sendo já oferecido por libação" por amor a Cristo. Assim como a libação era 
"derramada" no altar, da mesma maneira o apóstolo está preparado para, jubilantemente, 
"derramar" sacrificialmente seu sangue como mártir. 

O segundo (e bem menos freqüente) uso da raiz nãsak é o de "fundir" imagens em 
metal. Enquanto o derivado nések é traduzido quase exclusivamente como "libação" ou 
"oferta de bebidas" (c. 60 vezes), o derivado massêkâ normalmente tem o sentido de 
"imagem fundida" (c. 25 vezes). Tais imagens eram feitas derramando metal fundido 
dentro de um molde (Is 40.18-20). Fundiam-se imagens em ouro (Is 30.22), sendo 
exemplos mais destacados o bezerro fundido de Arão (Êx 32.4, 8) e os bezerros fundidos 
que Jeroboão mandou fazer e pôr em Dã e Betei (1 Rs 14.9). Outras imagens foram feitas 
em prata (cf ugar. nsk ksp, "fundidor de prata", UT 19: n? 1 253), bronze e ferro. A 
adoração de imagens de metal fundido é severamente denunciada tanto na lei (Êx 34.17; 
Lv 19.4; Dt 27.15) quanto nos profetas (Is 41.29; 42.17; 44.10; Jr 10.14; 51.17; Os 13.2; 
Hc 2.18). 

Bibliografia.: — DRIVER, G. R., Canaanite myths and legends, Edimburgo, T. & T. 
Clark, 1956. — TDNT, v. 7, p. 528-36. — WOUDSTRA, S., Molten image, in: ZPEB, v. 4, p. 
270. — WRIGHT, G. E., Biblical archaeology, Westminster, 1957, p. 107-20. 

M.R.W. 

1376 ^OJ (nãsak) II, tecer (Is 25.7; 30.1). 

Termo Derivado 

1376a nz>ÇQ (massêkâ) pano (Is 25.7; 28.20; 30.1). 

1376b rDGO (masseket) trama de tecido inacabado no tear (Jz 16.13-14). 

1377 (nãsak) III, pôr, instalar (SI 2.6; Pv 8.23). 

Termo Derivado 

1377a y ç : (nãsik) príncipe (e.g., Js 13.21; Ez 32.30). 

1378 DÇJ (nãsas) I, estar doente (Is 10.18, somente). 

1379 (nãsas) II. Ocorre somente no hitpoel, em Salmos 60.4 [6J, "para o arvo-
rarem" (ARC), e em Zacarias 9.16, "eles serão exaltados" (ARC). Significado duvidoso 
nas duas passagens. 
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Termo Derivado 

1379a 03 (nês) poste de sinalização, estandarte, emblema, bandeira, sinal, 
vela (de embarcação). 

No AT o nês geralmente significa um ponto de reunião ou um estandarte que 
convocava as pessoas para alguma ação conjunta ou para a comunicação de uma 
informação importante. Em geral isto se dava num local elevado ou bem visível dentro do 
acampamento ou da comunidade. Ali um poste de sinalização, às vezes com uma bandeira 
hasteada, podia ser erguido de modo que todos pudessem enxergá-lo ou de modo que fosse 
um objeto de esperança. A palavra ocorre 21 vezes. Em Êxodo 17.15, porém, a IBB não 
traduz nês no título "Jeová-Nissi". 

As pessoas se reuniam em torno de um nês por vários motivos, dos quais um dos 
mais importantes era a arregimentação de tropas para a guerra. Os escritos proféticos 
enfatizam especialmente este uso do estandarte. Isaías 5.26 descreve Deus arvorando um 
estandarte entre as nações, sinalizando para os soldados assírios para se arregimentarem 
contra o pecaminoso Israel. A trombeta era, muitas vezes, utilizada como um alarme de 
guerra para arregimentar os soldados em torno do nês. Jeremias diz: "Arvorai um 
estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela" 
(51.27; veja também 4.21; Is 18.3). O estandarte era, em geral, erguido sobre uma 
montanha ou outro local elevado (Is 13.2; 18.3; 30.17). Ali podia-se fazer anúncios públicos 
(Jr 50.2). Soldados em pânico, abandonando o estandarte, indicavam derrota (Is 31.9). 
Quando um estandarte era erguido na direção de uma cidade, esse era um sinal para seus 
moradores "fugirem e não se deterem", isto é, buscarem um lugar seguro, antes do ataque 
contra a cidade (cf . Jr 4.6). 

Em duas oportunidades usa-se nês no sentido de "vela (de embarcação)". Em Isaías 
33.23 (cf . Mishna, Baba Bathra 5a), o profeta dirige-se a Sião como se esta fosse um 
navio: "as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a 
vela [rt^sl". Em Ezequiel 27.7 encontra-se a descrição de Tiro como um navio resistente, 
cuja vela (feita de "linho fino bordado do Egito") servia-lhe de insígnia (nês). É possível 
que o brasão de armas da cidade fosse de fato bordado na vela. A Encyclopedia Judaica 

(v. 6, p, 1335) assinala que murais eui túmulos mostram que navios judeus levavam 
emblemas. Além disso, o Targum fala de bandeiras coloridas feitas de seda. 

Também se emprega o vocábulo nês nos profetas em referência ao retorno a Sião. 
Uma "bandeira" há de ser aprovada sobre as nações (Is 62.10), e elas trarão os filhos e 
filhas de Sião de volta à sua terra (Is 49.22). 

Não é de surpreender que Isaías, o profeta cristológico por excelência, personifique 
o nês. Diz ele: "Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, à qual 
recorrerão as nações" (IBB, 11.10; cf. 11.12). Assim o rei messiânico de Israel será erguido 
(cf. Jo 3.14; Fp 2.9) a fim de que todos possam reunir-se em torno dele. 

Quatro vezes o Pentateuco emprega nês. Quando os amalequitas foram derrotados 
(Êx 17.15), Moisc3 erigiu um altar para comemorar a vitória. Percebendo que o Senhor 
era a bandeira em torno da qual Israel se havia arregimentado, ele chamou o altar de 
"Jeová-Mssi" (IBB), i.e., "O SENHOR é a minha bandeira" (ARA). Mais tarde, no deserto, 
Moisés ergueu no meio do povo uma serpente de bronze colocada num poste (nês, Nm 
21.8-9). Este ponto de convergência para a cura e a vida tornou-se uma lição ilustrada e 
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bastante apropriada de algo maior que estava por vir (cf Jo 3.14-15). nês também é 
empregado em Números no sentido de "sinal" ou "advertência" (26.10). 

Bibliografia; — ENCYCLOPEDIA Judaica, New York, Macmillan, 1971, v. 6, p. 1 334-
8. — VAUX, Roland R. de, Ancient Israel, p. 227, 251. — ZPEB, v. 1, p. 461-3. — YADIN, 
Yigael, The art of warfare in Biblical lands. 2 vols. McGraw-Hill, 1963. 

M.R.W. 

1380 UDJ (riása*) /, usado principalmente no grau qal e traduzido por arrancar, 

remover, pôr-se a caminho, ir em frente, partir, fazer uma viagem. 

Termos Derivados 

1380a I2ÇÇ (massa0 arrancada, ação de levantar acampamento. 

1380b I?©0 (massã*) pedreira, extração (de pedras), preparação (de pedras). 

O sentido que a raiz tem de "arrancar estacas de tendas", i.e., para levantar 
acampamento (cf Is 33.20; observe-se também Jz 16.3, onde Sansão "arrancou" [ARA, 
"tomou") do chão os batentes da porta), deu origem ao sentido derivado de "pôr-se a 
caminho" ou "fazer viagem" — o sentido usual desse verbo freqüente. A literatura 
ugarítica também atesta essa raiz (cf. UT 19: n? 1 254; AisWUS n? 1 803, herausreisen, 

"prosseguir viagem"). 
O verbo nãsa' ocorre, junto com seus derivados, cerca de 160 vezes. No entanto, mais 

de 80 por cento dessas ocorrências se encontram no Pentateuco, com quase 100 
referências apenas no livro de Números. Considerando-se a natureza da idéia verbal, 
nãsa' encaixa-se bem no contexto da vida dos hebreus desse período remoto. Antes da 
conquista, eles eram um povo basicamente seminômade, itinerante e morador de tendas. 
Como viajantes no deserto, a cada manhã arrancavam as estacas das suas tendas, 
dobravam as tendas e punham-se a caminho, junto com seus rebanhos de gado miúdo e 
graúdo, para a próxima etapa de sua jornada. Assim, para os hebreus errantes, a idéia 
de "arrancar" ou "levantar acampamento" (cf. massa' em Nm 10.2) deu origem ao sentido 
mais comum de "pôr-se a caminho" (Nm 10.6). Nesse sentido vale observar que na lista 
das várias etapas da jornada de Israel desde o Egito até a fronteira de Canaã, em 
Números 33, nãsa', "partiram", aparece 42 vezes. 

Na época do AT "pôr-se a caminho" normalmente indicava a ação de empreender 
viagem e viajar para algum lugar. Isso deu, então, origem a expressões de hendíadis como 
"ponde-vos a caminho e ide" (IBB, Dt 1.7; 2.24). O patriarca Jacó "partiu" ou "viajou" por 
Canaã (cf. Gn 35.16; 46.1). Os israelitas "partiram" de Elim e viajaram até o deserto de 
Sim (Êx 16.1). De Refidim "partiram" para o deserto de Sinai (Êx 19.2). Quarenta anos 
depois "o povo partiu das suas tendas, para passar o Jordão" (Js 3.14). As vezes nãsa' tem 
a conotação de "partir" no sentido de "ir em frente" ou "prosseguir". Quando Israel fugiu 
do Egito e, de repente, se viu barrado pelo mar Vermelho, o Senhor disse a Moisés: "Dize 
aos filhos de Israel que marchem [nãsa']'" (Êx 14.15). Posteriormente os israelitas foram 
instruídos a "caminhar avante [nãsaV apenas quando a nuvem se levantasse de cima do 
tabernáculo (Êx 40.36-37). Não somente pessoas são objeto do verbo nãsa'; também se diz 
acerca de outras coisas que elas "partiram", tais como o estandarte de uma tribo (Nm 
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10.18, 22, 25), a arca (Nm 10.35), o tabernáculo (Nm 1.51) e a tenda da congregação (Nm 
2.17). 

Em várias passagens nãsa' significa "partir", "deixar" ou "voltar". O verbo é 
empregado com referência àqueles que "se foram" para uma cidade próxima (Gn 37.17) 
e a um rei que "se retirou" de uma cidade para combater outra (2 Rs 19.8). Senaqueribe 
"retirou-se" de Jerusalém para Nínive ao ver que seu exército fora milagrosamente 
dizimado (2 Rs 19.36). Semelhantemente o rei Jorão e suas forças "se retiraram" de 
Moabe, isto é, deixaram de atacar aquele país, e voltaram para a sua terra (2 Rs 3.27). 

nása' também é empregado no sentido de "viajar por etapas". Com destino ao Sinai, 
"toda a comunidade dos filhos de Israel partiu [rcãsal do deserto de Sim por etapas [pl. 
de massa*]" (lit., Êx 17.1). Mais tarde, eles "partiram do deserto do Sinai por etapas" (lit., 
Nm 10.12). Moisés registrou o itinerário das viagens de Israel "caminhada após 
caminhada (...) segundo as suas saídas" (Nm 33.1-2). A mesma conotação de viajar por 
etapas, parando de lugar em lugar, é dada por nása' em Gênesis 12.9, onde, depois de 
sair de Harã, "Abrão 'partiu' [de perto de Betei] e foi 'indo/partindo' para o Neguebe" (lit.; 
cf Gn 11.2, em que o verbo "migrar" parece ser uma tradução apropriada de nãsa*). Da 
mesma forma usa-se nãsa{ com referência a pastores que "vagueiam" de um lugar para 
outro com os seus rebanhos (Jr 31.24, ARA, "pastoreiam"). 

O grau hifil de nãsa' significa, às vezes, "fazer alguém se pôr a caminho" ou "fazer 
alguém começar uma viagem". Foi Moisés que "fez (...) partir a Israel do mar Vermelho" 
(Êx 15.22; cf LXX), mas foi o Senhor que "fez soprar [lit., 'fez partir'] no céu o vento do 
Oriente" (SI 78.26; cf. Êx 14.21) e que "Tez sair* a seu povo como ovelhas e o guiou pelo 
deserto" (SI 78.52). Também se usa o hifil com a conotação de "remover" ou "tirar (algo) 
de seu lugar". Uma vasilha é "posta à parte" ao ficar cheia (2 Rs 4.4). A esperança pode 
ser "arrancada", isto é, tirada, tal como uma árvore (Jó 19.10). Quando se extraem pedras, 
estas são "tiradas de seu lugar" (cf. 1 Rs 5.17 [31], ARA, "trazidas"; Ec 10.9). Por 
conseguinte o termo derivado massa', "extração de pedras" ou "preparação de pedras" ou 
ainda "pedreira" (1 Rs 6.7). 

M.R.W. 

1381 vc: (nsO. n . Aceita como raiz de: 

1381a (massã0 projétil, dardo (Jó 41.18, somente). 

pÇ2 (nãsaq). Uma forma de sãlaq, n? 1 511. 

1382 "^"iQj (n is rõk ) Nisroque. O deus assírio adorado por Senaqueribe. 

Nisroque é mencionado duas vezes nas Escrituras, 2 Reis 19.37 e Isaías 37.38. Esses 
relatos paralelos indicam que, depois que Senaqueribe se retirou de Jerusalém para a sua 
terra, foi morto por seus filhos enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque 
(também cf. AN ET, p. 288). 

Há muito que a exata identidade do nome nisrõk tem sido debatida. Esse nome é 
desconhecido na antiga literatura assírio-babilônica. As formas existentes na LXX 
(Esdrach, Esthrach, Asrach) têm oferecido pouco esclarecimento sobre o assunto. 

Ao que parece, nisrõk é resultado da corrupção, por um escriba, do nome de alguma 
outra divindade. Não é informada a exata localização da morte de Senaqueribe, mas uma 
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possibilidade é a cidade de Assur. Neste caso, a grafia nisrõk derivaria do deus assírio 
Assur. 

Entretanto, o mais provável é que Nisroque seja uma corruptela ou de Marduque ou 
de Nusku. Embora Marduque fosse uma divindade babilônica, a inscrição de Nabônido 
diz que Senaqueribe levou "Marduque embora e trouxe(-o) para dentro de Assur" CANETy 

p. 309). Dessa maneira Senaqueribe pode ter sido assassinado num templo de Marduque 
em sua terra. 

Pode-se também entender Nisroque como um erro de grafia de Nusku, o nome do 
deus babilônico do fogo mencionado em inscrições assírias (vejam-se John GRAY, I & II 

Kings, p. 694-5; e IDB, v. 3, p. 554). 
M.R.W. 

rrhUq (n"ãrÔt). Veja o n ! l 389e. 

(n"ürím). Veja o n! 1 389d. 
EW»} (nã'im). Veja os n?* 1 384b, 1 385a. 

1383 hVl (nã'al) aferrolhar, trancar (<e.g., 2 Sm 13.18; Jz 3.23). 

Termos Derivados 

1383a (na'cd) sandália sapato (e.g., Gn 14.23; Dt 25.10). 
1383b (nã'al) prover de sandáluis. Verbo denominativo (Ez 16.10; 2 Cr 

28.15). 
1383c (man'âl) ferrolho (Ct 5.5; Ne 3.8). 
1383d bVZl (miriál) ferrolho (Dt 33.25). 

1384 D r j (nã'êm) I, ser agradável, ser gracioso, ser encantador, ser belo. 

Termos Derivados 

1384a (nõ*am) amabilidade, beleza, bondade, favor. 

1384b (rc^frrc) agradável, gracioso, amável, encantador. 

1384c iQi?] (na'ãmàn) amabilidade (Is 17.10). 

1384d (manlammim) petiscos, guloseimas (SI 141.4). 

A raiz, junto com seus derivados, é encontrada 28 vezes no AT. Na literatura 
ugarítica a raiz também é bem atestada, sendo a palavra usual para "bom" e "bem". Como 
substantivo é traduzida por "bondade", "encanto", "amabilidade" (veja-se UT 19: n! 1 256). 

Emprega-se a raiz para descrever pessoas, tais como Saul e Jônatas (2 Sm 1.23), 
Davi (o "mavioso" salmista de Israel, 2 Sm 23.1), e a amizade deste com Jônatas (2 Sm 
1.26). O vocábulo designa a beleza física de duas pessoas que se amam (Ct 1.16; 7.6 [71), 
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da nação do Egito (Ez 32.19) e da porção de terra que Issacar teria na terra de Canaã (Gn 
49.15). 

O AT também emprega naém e seus derivados para caracterizar várias idéias 
concretas, tais como, por exemplo, o sabor do pão (Pv 9.17), a localização de um terreno 
(SI 16.6) e a música da lira (SI 81.2 [3]). Em Zacarias (11.7, 10) n&am (ARA, "Graça") é 
o nome dado a uma das varas. Em outros contextos usa-se a raiz para descrever palavras 
(SI 141.6; Pv 15.26; 16.24; 23.8), conhecimento (Pv 2.10; 22.18), boa sorte ou riquezas (Jó 
36.11; SI 16.11; Pv 24.4), os caminhos das pessoas (SI 133.1) e sabedoria (Pv 3.17). 

Merecem especial atenção aquelas passagens em que se usa a raiz para descrever a 
Deus ou ao seu nome. Salmos 135.3 conclama: "cantai louvores ao seu nome, porque é 
agradável [nã'ímT (ARA; cf. IBB, "cantai louvores ao seu nome, porque ele é bondoso"). 
Veja-se também Salmos 147.1 [2]. Observe-se que o cognato árabe na'ima significa "ser 
agradável", e seu substantivo derivado nVmatun tem o sentido de "graça", "favor". Os 
Salmos (27.4; 90.17) também falam da "beleza" (n&am, ARA) do Senhor (cf. BJ e EP, 
"doçura", ou seja, "bondade"). E significativo que, à luz de textos mitológicos cananeus, 
esta raiz seja encontrada como um epíteto do Deus de Israel. A literatura ugarítica 
utiliza, semelhantemente, a raiz n'm para descrever a formosura de duas de suas 
principais divindades, Anate e Baal (cf D A H O O D , in A B , Psalms /, p. 167; Psalms II, p. 
327). 

M.R.W.* 

1385 CV2 (n'm). II. Aceita como raiz de: 

1385a Cri?: (nã'ím) melodioso, de suave melodia, musical (SI 81.2 [31). 

(na'ãmãn). Veja o n? 1 384c. 

1386 (n'ts). A c e i t a como r a i z de: 

1386a (na'ãtsüts) espinheiro (Is 7.19; 55.13). 

(na'ãtsúts). Veja o n ! l 386a. 

1387 "IP3 (nã'ar) I, rosnar (Jr 51.38, somente). 

1388 "li?: (nã 'a r ) II, sacudir, sacudir para fora (e.g., N e 5.13; Is 33.9, 15). 

Termos Derivados 

1388a "li;: (na'ar) abalo, dispersão (Zc 11.16). 1388b rni?: (n"õret) estopa (como a obtida de linho batido, Jz 16.9; Is 1.31). 

1389 (u'r). III. Aceita como raiz de: 
1389a (na'ar) menino, moço, criado. 

1389b (nõear) juventude (e.g., Jó 33.25; Pv 29.21). 
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1389c t r n W (na'ãrâ ) moça. 

1389d itr-vu;: (n"ürim) juventude. 

1389e (ne'ürôt) juventude (Jr 32.30, somente). 

na4ar. Menino, garoto, jovem, criado, servo. Embora nem todos os lexicógrafa 
concordem, na'ar provavelmente deriva de nã'ar I, "rosnar". Um cognato árabe abran 
uma série de sentidos próximos, tais como "grunhir", "gritar", "esganiçar", "urrar" 
"berrar", além de conotações mais ativas, como "entusiasmar-se", "agitar". Em tigre, 
dialeto do árabe do sul e falado na Etiópia, encontra-se um verbo cognato com o sentido 
de "instigar uma rebelião", e um substantivo, com o sentido de "maldade", "revolta", o que 
lança uma luz esclarecedora sobre o incidente em que os provocadores de Eli seu foram 
atacados por ursas (2 Rs 2.23-24). Aceitando-se como provável que esse grande bando de 
garotos (42 foram destroçados pelas ursas, enquanto muitos outros devem ter escapado) 
era formado de arruaceiros adolescentes, a tradução da ARA, "rapazinhos", parece mais 
apropriada do que a da IBB, "meninos". 

Que na'ar tem uma ampla gama de usos é algo perceptível com base em uma 
amostragem de suas mais de 200 ocorrências. Enquanto em Êxodo 2.6 se refere a um 
menino de poucos meses de idade, Moisés (BLH, "viu um Tbebê' chorando"), e em 2 Samuel 
12.16 ao filho recém-nascido de Bate-Seba, o crescido Absalão é chamado de na'ar por seu 
pai em 2 Samuel 14.21 e 18.5. Quanto ao uso mais técnico de "criado", "acompanhante", 
veja-se 2 Samuel 16.1, onde Ziba é chamado de "servo de Mefibosete". Desse modo, 
embora o sentido básico seja o de alguém na faixa etária entre o desmame e (es-
pecialmente) a juventude em idade de casar (a puberdade está implícita em Gn 34.19, etc, 

e a primeira infância em 1 Sm 1.24, hanna'ar na'ar, "era o menino ainda muito criança", 
lit. "o menino era um menino"), também se deve reconhecer o uso do vocábulo como um 
título, como em 2 Reis 19.6, "os servos [isto é, 'altos funcionários'! do rei da Assíria", e 1 
Reis 20.15 e ss., "soldados" (ARA, "moços"). Quanto aos significados de cognatos ugaríticos, 
"membros de corporações", "criados", "soldados", veja-se UT 19: n? 445. 

na 'ãrâ . Menina, criada, moça. Este substantivo em geral designa uma moça solteira 
em idade de casar, com ênfase na juventude da moça (2 Rs 5.2). No entanto, a jovem 
viúva Rute é assim designada (Rt 2.6; 4.12), como também a concubina do levita (Jz 19.3 
e ss.) e uma prostituta (Am 2.7). Em Gênesis 24.14 e ss.; 34.3, 12; Deuteronômio 22.15 
e ss., etc., está implícita a idade de casar; em Juizes 21.12; em Deuteronômio 22.23, 28, 
e outras passagens, a virgindade; e em Deuteronômio 22.25,27, o noivado. Forma paralela 
ao substantivo masculino "servo", temos "moça" em Gênesis 24.61; Êxodo 2.5, (i.e., 

"criada"); e Rute 2.5 (i.e., "segadora"). 

n*"ürim. Juventude. Este substantivo abstrato (pluralizado) destaca a etapa inicial da 
vida, imatura mas cheia de energia e aberta para receber treinamento, usado na maioria 
das vezes na expressão "desde a sua mocidade". (Veja-se Gn 8.21; 1 Sm 17.33; 1 Rs 18.12; 
Jó 31.18, este último caso com a conotação de idade bem tenra, em paialelo com "o ventre 
da minha mãe".) O vocábulo também é usado figuradamente em referência à Babilônia 
(Is 47.12, 15) e Judá e Moabe (Jr 22.21; 48.11). 

M.C.F. 
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nnli;] (n"ôret). Veja o n? 1 388b. 
HDJ (nãpà). Veja os nf 1 330a, 1 331b. 

1390 11S3 (nãpah) soprar, respirar, desprezar; entregar ou perder (a vida); 
ferver. 

Termos Derivados 

1390a TSÇ (mappãh ) exalar (ar), falecer (Jó 11.20). 
1390b tnSQ (mappuah) fole (Jr 6.29). 
1390c tn-an ( tappüah) maçã. 

A idéia de assoprar vigorosamente é o sentido mais natural desta raiz, em geral 
usada para se referir ao forçar a passagem de ar para atiçar o fogo, indicando, por 
conseguinte, a agitação íntima ou o caldeirão a ferver em Jó 41.20 [121 e Jeremias 1.13. 

Dentre as 15 ocorrências, talvez a mais significativa seja a dádiva de vida — a 
criação do homem (Gn 2.7) e a revitalização de ossos secos (Ez 37.9). De outro lado, Jó 
31.39 e Jeremias 15.9 empregam a raiz para indicar a perda da vida. Um sentido mais 
contundente acha-se em Malaquias 1.13, onde "bufar" para o nome de Deus significa 
profanar o nome mediante a oferta de sacrifícios inválidos e inaceitáveis. 

mappuah . Fole. O substantivo ocorre apenas uma vez, denotando um termo derivado 
instrumental, "fole". Em Jeremias 6.29 emprega-se uma figura de linguagem incisiva que 
se refere à fundição e purificação de metal, na qual se usam foles para atiçar o fogo a um 
calor intenso (NIV, "o fo le sopra com força para, com o fogo, remover o chumbo"). 

> 

tappuah. Maçã. A primeira vista parece que a relação entre a raiz e este substantivo é 
semanticamente forçada, mas as idéias de "respirar" e "exalar um odor" estão 
relacionadas. A variante püah significa tanto a ação de o vento "soprar" quanto a de 
"exalar um cheiro agradável". Quanto à tradução "maçã", embora se reconheça que a 
palavra "damasco" se ajuste melhor em Provérbios 25.11 ("como maçãs de ouro em salvas 
de prata"), faz sentido entender a maçã verdadeira (Pyrus malus) em Cantares de 
Salomão e demais passagens (veja J. D. DOUGLAS, Maçã, em NDB, p. 971, v. 2). 

M.C.F. 

D ^ Q } (n*ptltm). Veja o n? 1 393a. 

1391 (nõpek) uma pedra preciosa (usada no peitoral do sacerdote, Êx 28.18, e 
comercializada por Tiro, Ez 27.16; ARA, "esmeralda"; BJ, "turquesa"). 

1392 ^EJ (nãpal) I, cair, prostrar-se, ser lançado fora, fracassar. 
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Termos Derivados 

1392a (nêpel) nascimento fora de tempo, aborto (Jó 3.16; Ec 6.3). 

1392b ^QD (m a p p ã l ) refugo. 

1392c rfpSD (mappã lâ ) ruínas (Is 17.1). 

1392d lYpSD (mappêlâ) ruínas (Is 23.13; 25.2). 

1392e rf^Q (mappele t ) cadáver (Jz 14.8), ruínas (Ez 31.13), derrubada (Ez 
32.10). 

Além da ação física usual, com freqüência a raiz também indica uma circunstância 
violenta ou acidental além de uma ampla gama de significados produzidos mediante a 
combinação com preposições. 

Com 365 ocorrências no AT, esse verbo apresenta uma rica variedade de conotações. 
Conquanto o vocábulo possa descrever algo tão simples quanto a queda de um muro (Is 
30.13) ou algo tão literal quanto a informação de que "caiu Acazias pelas grades" (2 Rs 
1.2), na maioria das vezes ocorre um uso bem específico ou uma expressão idiomática. 
Pode-se cair em combate (Jz 20.44), cair nas mãos de outrem (Lm 1.7) ou cair pelas mãos 
de um adversário (1 Cr 20.8). Com freqüência nãpal designa estragos, morte e destruição, 
mas não apenas isso. Uma relação de algumas nuanças de sentido junto com exemplos 
de ocorrências ajudaria a demonstrar toda a variedade de usos. (A força transitiva se vê 
expressada no grau hifil.) 

A observação das várias conotações da raiz verbal torna evidente a lógica da 
derivação dos substantivos, mappãl, que ocorre duas vezes, fala de trigo que caiu ao chão 
ou de seu refugo (Am 8.6) e do ventre carnudo e pendente do crocodilo (Jó 41.23 [15]). 
mappãlâ ou mappêlâ (Is 17.1; 23.13; 25.2) significa ruínas de uma cidade devastada ou 
em decadência, ao passo que mappelet designa, além de "ruínas", "derrubada" (Ez 26.15, 
18, e outras passagens), tronco de árvore derrubado (Ez 31.13) e cadáver de animal (Jz 
14.8). 

M.C.F. 

1393 (npl). II. Ace i ta como ra iz de: 

1393a (nepiltm) gigantes, nefilins (Gn 6.4; Nm 13.33, somente). 

Embora alguns estudiosos procurem relacionar etimologicamente este termo com 
nãpal I por intermédio do substantivo nêpel, "nascimento fora de tempo" ou "aborto" 
(resultando em monstruosidades extraordinárias), uma reconstrução mais provável é a 
proposta de uma raiz nãpal II, aparentada de outros verbos fracos, pül II, "ser 
maravilhoso, forte, poderoso", pãlã\ "ser maravilhoso", e até mesmo pãlât "separar", 
"distinguir", pã/a/, "discriminar". Este padrão de grupos dc vcrbo3 fracos semanticamente 
relacionados e com duas consoantes fortes em comum é um fenômeno que recorre com 
uma freqüência notável na lexicografia hebraica. N a realidade, a tradução "gigantes" 
fundamenta-se principalmente na LXX e pode trazer bastante confusão. A palavra pode 
ser de origem desconhecida e significar "heróis" ou "guerreiros violentos", etc. A trans-
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i i t e ração "ne f i l ins " , ado tada pe la IBB, é ma i s segura e pode es ta r correta ao re lac ionar o 
subs tant i vo com u m a raça ou nação. 

M.C.F. 

1394 }*SJ (nãpats ) quebrar, esmagar, despedaçar; alastrar-se, espalhar, 
dispersar. 

Termos Derivados 

1394a (nepets) chuva torrencial, arrasante (Is 30.30, somente). 
1394b fBD (mappãts) destruição, esmigalhamento (Ez 9.2, somente). 
1394c fSQ (mappêts) clava (Jr 51.20, somente). 

Do ponto de vista tanto da etimologia como da interpretação é preferível sustentar 
que há apenas uma raiz envolvida aqui (assim também em KB). Essa sobreposição 
semântica explica as diferentes traduções de uma mesma passagem. Por exemplo, em 
Daniel 12.7, onde a PIB traz '"dispersão' da força do povo santo", a IBB traduz por 
"despedaçar" e a ARA por "destruição". Algo parecido ocorre na tradução de 1 Reis 5.9 [23], 
com a BJ traduzindo por "desembarcarei", mas a ARA, por "desamarrarei", e a TB, por 
"desmembrarei". 

A l g u é m ta l v e z se sat is faça e m v e r esses usos respect iva m e n t e rnmn sent idos 
t r ans i t i v o e in t rans i t i vo da m e s m a ra i z ve rba l , mas ao m e s m o t empo f ica c laro que nes te 
ú l t imo caso pode have r uma re lação semânt i ca com a ra i z püts ( e m que a consoante do 
me io é f raca ) , " se r d ispersado" , " t ransbordar " , "d ispersar" . 

n e p e t s . Chuva torrencial, tempestade ( Is 30.30; ARA, "chuva torrencial"; IBB, "tem-
pestade forte"; TB, "arrebentar de nuvens"). Este substantivo oferece dificuldades, pois, 
como também ocorre com o verbo, a tempestade descrita pode indicar tanto um aguaceiro 
quanto o efeito de espalhar (e destroçar!) coisas sobre a superfície da terra. 

M.C.F. 

1395 (nãpash) tomar fôlego, reanimar-se. Este verbo denominativo ocorre 
apenas no nifal (Êx 23.12; 2 Sm 16.14; Êx 31.17). 

ft. 
Substantivo de Origem 

1395a TCÍDJ (jiepesh) vida, alma, criatura, pessoa, apetite, mente. 

O ugarítico e o acadiano possuem cognatos com um espectro de sentidos um tanto 
quanto semelhante, mas ambos incluem o significado de "garganta". O árabe nafs inclui 

| os sentidos dc "alma", "mente", "vida", "pessoa", "inclinação", "eu" (como pronome 
reflexivo), mas não o de "garganta". Quanto ao fenício-púnico e ao aramaico antigo 
npsh/nbsh, vejam-se C. F. JEAN e F. HOFTLJZER, Dictionaire des inscriptions sémitiques 
de Vouest (Leiden, 1965). Nos vários idiomas é comum que uma parte ou um órgão do 
corpo assuma significados emocionais ou espirituais {.cf "coração", tanto em hebraico 
quanto em português). 
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As diferentes opções de tradução adotadas pelas várias versões refletem concei 
intimamente relacionados. Versões mais recentes empregam, com freqüência, o prono 
pessoal (muitas vezes reflexivo) para traduzir nepesh. O sentido aparenteme 
contraditório de "morto", "cadáver", por vezes encontrado nas diversas versões, é analis 
a seguir. 

O estudo de nephesh feito por C. Westermann (THAT, v. 1, p. 71-95) é proveitoso 
deve ser utilizado para efeito de comparação. 

O significado original e concreto da palavra foi provavelmente "respirar". O ve 
ocorre três vezes no grau médio-passivo do nifal com o sentido de "reanimar-se" (/* 
"tomar alento"; Êx 23.12; 31.17; 2 Sm 16.14). O verbo pode ser um denominativo do 
substantivo, mas os cognatos semíticos tanto antigos quanto modernos possuem uma 
forma verbal com o sentido de "respirar" (cf acadiano napãshu, "soprar, exalar"; veja-se 
D. W. THOMAS, A study in Hebrew synonyms: verbs signifying to breathe, in Zeitschrif 
für Semitistik, 10:311-4). Parece que o substantivo tem a conotação de "respiração" em 
Gênesis 1.30: "em que listo é, as criaturas terrestres! há fôlego de vida". A ligação entre 
nepesh e "fôlego/respiração" também é sugerida por meio de afirmações como "e (o 
SENHORl lhe soprou [nph] nas narinas o fôlego [n'shãmâ 1 de vida, e o homem passou a 
ser alma [nephesh] vivente" (Gn 2.7) e "a nepesh [vida/respiração/alma] do menino 
retornou a ele e ele viveu" (lit., 1 Rs 17.22). 

Em favor de um significado original e concreto de "respiração" tem-se também o uso 
de nepesh em acadiano, ugaritico e hebraico com a conotação de "garganta". Por exemplo, 
"por isso o Seol alarga a sua garganta" (Is 5.14, TB; ARA, "apetite"; cf Hc 2.5); "as águas 
me sobem até o pescoço" (SI 69.1 [2], IBB; ARA, "alma"; cf Jn 2.6). 

Como também ocorre nas línguas cognatas (cf . especialmente o árabe), nepesh pode 
designar o apetite. Assim sendo, pode indicar fome de comida: "poderás comer uvas 
conforme o teu desejo [ou apetite], até te fartares" (Dt 23.24 [25], IBB; cf. SI 78.18); "o seu 
pão será somente para o seu apetite" (Os 9.4, IBB); "o justo conhece as necessidades do seu 
gado" (Pv 12.10, BJ; cf 10.3; 16.26). O vocábulo pode também referir-se ao apetite 
espiritual ou volitivo de alguém, isto é, a seu "desejo" ou "vontade"; por exemplo, "deles 
se satisfará o meu desejo" (Êx 15.9, IBB; cf Ez 16.27; SI 27.12; 41.3); "deixá-las-á ir à sua 
própria vontade" (Dt 21.14; cf. 1 Sm 2.35 [que é referência à vontade de Deus]; 105.22). 
Abraão diz a Efrom: "Se é da vossa vontade" (Gn 23.8, IBB). O desejo dos ímpios é 
condenado (Pv 13.2; 19.2). 

Em cerca de 20 vezes, no entanto, nepesh é o sujeito de 'ãicâ, "desejar", "ansiar". 
Aqui a palavra não indica fome, apetite ou desejo em si mesmos, mas aquilo que é dono 
do apetite, "a alma". Uma pessoa, uma alma, pode ansiar por alimento físico: "quando (...) 
por desejares [f'awiveh] comer carne, disseres: 'Comerei carne; então segundo o teu desejo 
[lit., 'de acordo com o desejo da tua alma', bekol-'awwat napsh'kã], comerás carne" (Dt 
12.20; cf. 14.26; 1 Sm 2.16). A associação dos dois vocábulos pode também indicar o 
impulso sexual: "jumenta selvagem, acostumada ao deserto, no 'ardor do cio' [be'awwat 
napshõh, Qere e LXX] fareja o vento; quem pode impedi-la em seu desejo?" (Jr 2.24). Pode 
ainda indicar o desejo espiritual ou volitivo por algo. Abner disse a Davi: "tu reinarás 
sobre tudo o que desejar a tua alma" (2 Sm 3.21; 1 Rs 11.37). "A alma do perverso deseja 
o mal" (Pv 21.10). "E o que desejar a sua alma [w*napshô 'iwwetã], isso mesmo faz" (Jó 
23.13). 

O povo de Judá anseia pela justiça divina: "Também através dos teus juízos, SENHOR, 
te esperamos; no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma [ta'ãu>at 
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nãpesh]. Com minha alma suspiro de noite por ti [napshi 'iwwitikã ballaylá], e com o 
meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente; porque, quando os teus juízos 
reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça" (Is 26.8-9; cf. SI 119.20 e 
abaixo quanto a numerosas passagens em que se emprega nephesh para exprimir o anseio 
por uma pessoa e sua inclinação ou repulsa por alguém). 

Pode-se também falar da alma faminta ou sedenta: "Pois dessedentou a alma 
sequiosa, e fartou de bens a alma faminta" (SI 107.9; cf. Pv 19.15; 25.25; 27.7). 

Em conformidade com isso, éãba\ "satisfazer", ocorre freqüentemente com nepesh: 
"Tais cães são gulosos ['azzê-nepesh> lit., 'fortes de apetite'], nunca se fartam" (Is 56.11; 
cf 58.10; Jr 50.19). Especialmente em Eclesiastes, a alma "deseja", "não se satisfaz", 
"farta-se de bens" (Ec 2.24; 4.8; 6.2, 3, 7, 9; 7.28). 

Conforme está sugerido em Isaías 26.8-9, o objeto pelo qual a alma anseia pode ser 
uma pessoa. A sede da alma pode estar voltada para Deus. O salmista une as duas idéias: 
"Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha 
alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: quando irei e me verei perante a 
face de Deus?" (SI 42.1, 2 [2, 31; cf. SI 63.2). Além de ansiar pela presença de Deus, a 
alma pode fazê-lo também pela lei (SI 119.20), pela salvação (SI 119.81), pelos átrios do 
Senhor (SI 84.3), etc. 

Assim sendo, nepesh ocorre com muitos verbos que têm a conotação de "ansiar por 
algo"; cf a expressão idiomática "elevar a alma", isto é, "ansiar", "desejar ardentemente", 
algo ou alguém (Dt 24.15; Os 4.8; Pv 19.18; Jr 22.27; 44.14; etc.). A alma espera pelo 
iqwh) Senhor (SI 130.5) e o busca (drsh; Lm 3.25). 

Desse modo, em numerosas passagens faz-se referência à inclinação ou repulsa por 
parte da alma. Com freqüência é usada em associação com "amor". A jovem diz a seu 
amado: "Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma" (Ct 1.7; e repetidamente em Ct 3.1-4; 
cf Jr 12.7; Gn 34.3). A palavra é usada não apenas no contexto do relacionamento 
homem-mulher, mas também no das mais profundas amizades humanas, como no caso 
de Davi e Jônatas: "a alma de Jônatas se ligou [qãshar] com a de Davi; e Jônatas o amou 
como à sua própria alma" (1 Sm 18.1). A expressão também se refere ao amor do homem 
para com Deus: "A minha alma apega-se [dãbaq] a ti" (SI 63.8 [9]). 

Neste contexto também se encontra a importante exortação de "amar" e "servir" a 
Deus de todo o coração e alma (Dt 6.5; 30.6; cf 4.29; 10.12; 11.13; 13.4; 26.16; 30.2, 6, 10; 
Js 22.5; 23.14; 1 Rs 2.4; 8.48 = 2 Cr 6.38; etc.). Comentando acerca de Deuteronômio 6.5, 

. McBride observou: "As três partes de Deuteronômio 6.5, Lébãb (coração), nephesh 
a) e me'õd (força), em vez de ter o sentido de esferas diferentes da psicologia bíblica, 
cem ser semanticamente concêntricas. As palavras foram escolhidas para ressaltar 

caráter essencialmente único da devoção a Deus. Dessa maneira, lébãb indica a 
mção ou vontade da pessoa toda; nepesh significa a totalidade do ser, uma unidade de 
íe, vontade e vitalidade; e m"õd destaca o grau superlativo da dedicação total a 

ahweh". Embora concordemos que tais vocábulos foram escolhidos para indicar o caráter 
iliar da devoção, queremos agora destacar nepesh como um substantivo que se refere 
esejo ou inclinação pessoais. 
No contexto de afastamento em relação a algo ou a alguém, nepesh ocorre junto a 
s, tais como sãnê\ "odiar" (2 Sm 5.8; Is 1.14 [que trata da repulsa que Dcu3 3cntc]; 

11.5), gã'al, "repelir" (Lv 26.11, 15, 30, 43 [que trata de um relacionamento abalado 
Deus e o homeml), qúts, "enojar-se" (Nm 21.5), etc. 

Por isso com freqüência nepesh é empregado no contexto de estados emocionais de 
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alegria e bem-aventurança. O salmista sugere que há uma relação entre essas idéias 
quando ele ora: "alegra a 'alma' do teu servo, pois a ti, SENHOR, elevo a minha alma 
[napshi 'essãY (lit., SI 86.4). A alma pode estar jubilosa não somente porque seus desejos 
foram satisfeitos, mas também por reconhecer o valor intrínseco de algo que lhe dá 
prazer: "Palavras agradáveis são (...) doces para a alma" (Pv 16.23). Quando estiver cheio 
com os ditos dos sábios, o filho descobrirá que "o conhecimento será agradável à [sua] 
alma" (Pv 2.10). O filho disciplinado "dará delícias à tua alma" (Pv 29.17). Completamente 
satisfeita no Senhor, a alma o louva (SI 103.1, 2, 22; 104.1, 35; etc.). Mas os ímpios, por 
dependerem de si mesmos, louvam a si próprios (SI 49.19). 

Disso também decorre que a alma pode estar amargurada. Quinze vezes ocorre com 
a raiz mãrar. Com a saúde e o bem-estar arrebentados, Jó se queixou: "o Todo-Poderoso 
(...) amargurou a minha alma" (Jó 27.2). Provocada pela sua rival devido à sua 
esterilidade, Ana era alguém que experimentava "amargura de alma" (mãrat nepesh; 1 
Sm 1.10; cf. Jz 18.25; etc.). Relacionadas com mãrar, existem muitas e diferentes 
expressões que indicam tristeza da alma. Jeremias diz ao seu povo: "Mas, se isto [a 
palavra de Deus] não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo" (Jr 13.17; cf. passim). 

Em Isaías 10.18 usa-se nepesh junto com bàsãr, "carne", formando um merisma que 
descreve a pessoa em sua totalidade. A palavra também é usada em paralelo com bãsãr, 
no sentido da pessoa total (SI 63.1 [2]). 

Uma vez que, pela própria natureza, a existência pessoal envolve impulsos, apetites, 
desejos e vontade, nepesh denota a "vida" do indivíduo. Como objeto do verbo shúbt 

"restituir", "restaurar", nepesh oscila entre as noções de "alma" e "vida". Jerusalém 
lamenta: "porque se afastou o consolador que devia restaurar a minha vida/alma" (Lm 
1.16; ARA, "forças"). As mulheres de Belém oram em favor de Noemi: "[Obede] será 
restaurador da tua vida [nepesh], e consolador da tua velhice" (Rt 4.15; SI 23.3; Lm 1.11; 
SI 18.8; Pv 25.13). Essas passagens tratam da vida, que consiste de emoções, paixões, 
impulsos, apetites. 

Ao lado de hãyâ, "viver", nephesh também oscila entre essas duas idéias. Abraão 
manda Sara dizer que é sua irmã "para que, por amor de ti, tudo vá bem comigo, e, por 
tua causa, a minha alma continue a viver" (Gn 12.13; cf. Gn 19.20; 20.32; Is 55.3; etc.). 
Mas aqui o vocábulo também eqüivale ao "eu" da pessoa, à sua individualidade pessoal. 
nepesh, com a noção de vida, refere-se ao "eu" que experimenta desejos e tem tais anseios 
satisfeitos, que ama e odeia, alegra-se e entristece-se, etc. Isso acrescenta um elemento 
fortemente pessoal à noção do "eu". Aliás, nessas passagens seria possível substituir 
nepesh pelo pronome pessoal, mas perder-se-ia a intensidade dos sentimentos. 

Nesse sentido, em certas passagens a melhor tradução de nepesh é "vida", mas aqui 
"vida" denota o ser vivo com todos os seus impulsos, não a noção abstrata de "vida" 
existente na palavra tiayyim nem o outro sentido de hayyim, que se refere tanto a uma 
qualidade de existência quanto à noção temporal do ser (cf . o uso de hayyim em Dt e Pv). 
Westermann assinalou que, quando nepesh ocorre como sujeito do verbo, em geral é 
traduzido por "alma" (ou seja, desejos, tendências, etc.); como objeto do verbo é, com 
freqüência, traduzido por "vida" (isto é, o estado de existência pessoal em contraste com 
a morte). 

Muitas passagens referem-se à "salvação" da nepesh, 'Sida", de alguém. De fato, 
quase todos os verbos dentro desse campo semântico têm nepesh como objeto: com nâtsal, 
"e livrareis as nossas vidas [nephesh] da morte" (Js 2.13; Is 44.20; passim); com mâlat, 
"se não salvares a tua vida [nephesh]" (1 Sm 19.11; cf. 2 Sm 19.6; passim); com hãlats, 
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"livra a minha alma" (SI 6.4 [5]); comyãsha', "salva a alma aos indigentes" (SI 72.13); etc. 
O salmista está confiante de que Deus até mesmo "remirá" (pãdâ) sua vida da sepultura 
(SI 49.15 [16]). Em todas essas passagens "vida", "alma", eqüivale a pessoa. 

Em certas lucuções regidas por preposição, a palavra também apresenta essa noção 
de salvar a "vida", isto é, o "indivíduo". Nesse sentido é que Elias, "para salvar sua vida, 
se foi" (lit., "se foi para a sua vida" \'el napshô], 1 Rs 19.3); "guardai-vos por amor da 
vossa alma" (Jr 17.21); etc. Quando alguém arrisca a vida, diz-se que a pessoa "tomou o 
nephesh nas próprias mãos" (Jz 12.3; passim). 

Além disso, o vocábulo também é geralmente traduzido por "vida" depois de verbos 
com o sentido de "guardar", "preservar", "sustentar", etc. É assim que ocorre com s/iãmar, 
"guardar" (Dt 4.9); com sãmak, "suster" (SI 54.6); com hãéak, "reter [da sepultura]" (SI 
78.50); etc. 

nepesh, "vida", é preciosíssima. Por isso o comandante suplica a Elias: "Homem de 
Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida [nephesh], e a vida destes 
cinqüenta, teus servos" (2 Rs 1.13; 1 Sm 26.21); etc. Em algumas situações pode-se fazer 
um pagamento em dinheiro em troca da vida (cf. Êx 21.30; 30.12). 

Na fórmula "vida por vida", na lei de talião, nepesh denota o indivíduo em todo o seu 
valor, o "eu" vivente (Êx 21.23; Lv 24.18; Dt 19.21; cf. 1 Ks 20.39, 42; 2 Rs 10.24; etc.). 

Nesse contexto também situa-se Levítico 17.11, uma das mais importantes passagens 
no que diz respeito à clareza teológica e à nitidez de seu significado, passagem em que. 
nepesh assume grande importância e que certamente define o vocábulo com o sentido de 
"vida", "porque a vida [nepesh] da carne [bãsãr] está no sangue". Aqui o que está 
indicado é a vitalidade, a existência no seu vigor. 

Também se diz, com freqüência que o inimigo ameaça a vida do indivíduo. Com esse 
sentido, o vocábulo ocorre como objeto de: báqash, "buscar" (Êx 4.19; passim);'ãrab, "ficar 
à espreita de" (SI 59.3 [4]); etc. As vezes, o que se tem em vista é a destruição, operada 
por Deus, da vida do indivíduo: "Não colhas a minha alma com a dos pecadores" (SI 26.9). 

Não chega, então, a ser surpresa que, em alguns contextos, a melhor tradução de 
nepesh seja "pessoa", "ser" (subst.), ou simplesmente os pronomes pessoais. Westermann 
diz que uma boa tradução da palavra pode tomar por base ementas jurisprudenciais, a 
contagem de pessoas, a designação genérica de indivíduos ("as pessoas ...") e os pronomes 
pessoais. Um exemplo do uso do vocábulo em contextos legais junto com partículas como 
'asher ou ki é "Quando 'alguma pessoa' [nepesh kí] fizer oferta de manjares ao SENHOR..." 
(Lv 2.1; cf. 4.2; 5.1, 2; passim). Também, "porém, se 'alguma pessoa' [wéhannepesh 
ãsher1, (...) comer a carne do sacrifício pacífico" (Lv 7.20; passim). Semelhantemente a 
palavra tem esta conotação em enumerações: "Este é o povo que Nabucodonosor levou 
para o exílio (...) oitocentas e trinta e duas pessoas [nepesh] ..." (Jr 52.28, 29; Êx 12.4, 
oassim). O mesmo ocorre com "pessoas" no sentido genérico de um ou mais indivíduos do 
povo, "Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas..." (Lv 27.2; passim). Como 
substituto do pronome pessoal, nepesh ocorre com freqüência com o sufixo pronominal. É 
assim que Ló disse ao Senhor: "para poupar a minha alma [napshi = 'minha alma']" (lit.), 
isto é, "para me poupar" (Gn 19.19; ARA, "salvando-me a vida"; passim). A. R. Johnson 
efere-se a esse emprego como uma "perífrase pungente (i.e., profundamente emocional) 

do pronome pessoal" (The vitality of the individual in the thought of ancient Israel, 1964, 
p. 22). 
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A contagem do uso de nepesh no AT é de 755 ocorrências, sendo que na tradu 
grega (LXX) a palavra é vertida cerca de 600 vezes por psyché. Das 144 vezes em que 
usada em Salmos, em mais de 100 vem acompanhada do sufixo pronominal da prim 
pessoa do singular, "minha alma". Assim, no seu uso mais sintético, nepesh designa 
pessoa na sua totalidade. Em Gênesis 2.7 "o homem passou a ser uma criatura [ne 
viva" (lit.) — não se deve interpretar o substantivo no sentido metafísico-teológico 
tendemos a dar à palavra "alma" hoje em dia. Exatamente a mesma expressão heb 
(nepesh hayyâ) — tradicionalmente traduzida por "alma vivente" — ocorre também 
Gênesis 1.20, 21, e 24. Em outras palavras, nesta passagem, em que o homem está se 
associado às demais criaturas, tanto estas quanto aquele partilham da mesma experiê 
entusiástica de vida, de modo que o homem não está sendo definido como um ser disti 
daquelas outras criaturas. E verdade, no entanto, conforme assinalado por Oehler, q 
a fonte da nepesh de animais é o solo, ao passo que a fonte da nepesh de Adão é Deus. 

Deve-se prestar especial atenção às traduções antônimas, "mortos", "cadá 
encontradas em Levítico 19.28; 21.1, 11; Números 5.2; 6.6, 11; 9.6, 7, 10; etc. Nes 
citações, "morto/mortos" é tradução de nepesh, ao passo que "cadáver" trad 
nepeshJnapshõt mêt ("alma/almas mortais]"). Esta última expressão indica "uma pes 
(ou pessoas) que morreu", sendo que a ênfase recai sobre a identidade pessoal de um 
"indivíduo", de sorte que, dentro do contexto, o vocábulo nepesh refere-se por si só a um 
indivíduo morto, "alguém que morreu", e a palavra em si não chega a ter o sentido de 
"corpo" físico. 

O uso de nepesh com referência a Deus é raro, pois Deus não possui os anseios nem 
os apetites comuns ao ser humano. Tampouco a sua vida experimenta os limites impostos 
pela morte. Além das passagens já assinaladas, citamos mais algumas em que a palavra 
ê empregada para expressar de forma marcante sua exaltada rejeição ou inclinação por 
alguém. O primeiro caso é mais freqüente. Dessa maneira ele ameaça: "Aceita a 
disciplina, ó Jerusalém, para que eu [lit., 'minha alma'] não me aparte de ti" (Jr 6.8);? 
Jeremias 5.9, 29; 9.8; 15.1; passim. Por outro lado, seu amor fervoroso, seu prazer e sua 
atitude favorável para com seu servo são assim mencionados: "o meu escolhido, em quem 
a minha alma se compraz" (Is 42.1). 

Não se deve concluir, com base neste estudo de nepesh que o AT apresenta o homem 
como um ser apenas físico. Quanto a isso, existem outras idéias do AT que devem ser 
consideradas: ( l ) o ensino do AT acerca do "espírito" do homem; (2) o ensino do AT acerca 
do "coração", lêb, do homem; (3) o tema da imagem de Deus (veja-se tselem) no homem; 
e (4) o quadro traçado da relação do homem com Deus. 

Bibliografia.: — BRIGGS , C . A., The use of npsli in Lhe OT, JBL 1 6 : 1 7 - 3 0 . — B E C K E R , 

J . H . , Het Begrip Nefesj in het Oude Testament, 1 9 4 2 . — B L I S W E L L , J . O . , A systematic 

theology of the Christian religion, Zondervan, 1 9 6 2 , v. 2 , p. 2 3 7 - 4 1 . — S E L I G S O N , M . , The 

meaning of npsh mt in the Old Testament, 1 9 5 1 ; cf. — W L D E N G R E N , G . , V T 4 : 9 7 - 1 0 2 . — 

M U R T O N E N , A . , The living soul. 1 9 5 8 . — LYS, D . , Nepésh, 1 9 5 9 . — J O H N S O N , A . R . , The 

vitality of the individual in the thought of ancient Israel, 1 9 4 9 . — W O L F F , H. W., 
Anthropology of the Old Testament. — W E S T E R M A N N , C . , Naefaes, in: THAT. v. 2 , p. 7 1 - 9 5 . 

— R L C H A R D S O N , TWB, p. 1 4 4 - 5 . — TDOT, v. 9, p. 6 1 7 - 3 7 . 

B.K.W. 
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1396 n?3 (nõpet) mel que escorre, mel de favo (e.g., Pv 5.3; SI 19.10 [11]). 

HS: (nepet). Veja o n? 1 331c. 
c r ^ n s ] (naptúltm). Veja o n? 1 857c. 
P (««te). Veja os n?4 1 405b, 1 406a. 

1397 (nãtsã*) voar (Jr 48.9, somente). Provavelmente uma variante de nãtsâ I. 

1398 (nãtsab) permanecer em pé, estar colocado, estabelecer. 

Termos Derivados 

1398a (nitstsãb) punho da espada (Jz 3.22, somente). Uma forma idêntica, 
que ocorre em 1 Reis 4.5, 7; 22.47 [48], é considerada um particípio do nifal 
usado como substantivo, com o sentido de "intendente", "superintendente". 

1398b tirçq (netsíb) coluna. 
1398c (matstsãb) base, guarnição. 
1398d 10?? (mutstsãb) posto. 
1398e tnn^Ç (matstsãbâ) guamição. 
1398f tHDSQ (mitstsãbã) exército. 
1398g (matstsébà), J-Q^O (matstsebet) coluna. 

Visto que esta raiz jamais ocorre no qal, possui força transitiva apenas no hifil, "pôr", 
"colocar", "erguer", "fixar", "estabelecer". O passivo é expresso pelo hofal, "ser/estar 
fixado", "ser/estar determinado". Os significados mais amplos ocorrem no nifal, "assumir 
posição", "estar firme" (este último sentido mediante nomeação para um posto). 

Uma boa ilustração do sentido básico do grau nifal de nãtsab é a ordem de Deus a 
Moisés para "pôr-se à beira do rio" (IBB) a fim de se encontrar com Faraó (Êx 7.15). 
Moisés também devia "apresentar-se" perante Deus no monte Sinai (Êx 34.2). Em Salmos 
82.1 Deus é descrito como alguém que "se põe de pé [ARA, 'assiste'] na congregação divina" 
para ministrar juízo. O particípio do nifal ocorre com o artigo em Rute 2.5, designando um 
certo servo "posto sobre" (ARA, "encarregado dos") os ceifeiros. Usa-se também o nifal para 
indicar a posição em situações em que se quer dar ênfase ao estar firme e ereto, quer com 
referência a homens (Gn 18.2), a feixes de cereais (Gn 37.7) ou a águas represadas (Êx 
15.8). Esse particípio exprime uma firmeza que implica saúde e vigor ao descrever ovelhas 
normais, em contraste com as desgarradas ou feridas (Zc 11.16). Semelhantemente, em 
Salmos 39.5 [6], a afirmação "todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade" 
implica preparo físico, ausência de defeitos e saúde. 

O sentido passivo do nifal é mais visível naqueles casos em que "estar" ou "ficar" 
eqüivale a "assumir posição" por efeito de nomeação ou a "posicionar-se" no cumprimento 
do dever. Por conseguinte, vemos Samuel "estando a presidir" (lit., 'õméd nitstsãb) o 
grupo de profetas, em 1 Samuel 19.20. O particípio é empregado substantivamente, 
"intendente", "oficiais" (IBB), em 1 Reis 4.5, 7, e 27 [5.7]; 5.16 [30]; 9.23; 2 Crônicas 8.10. 
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O uso em 1 Samuel 19 indica que o verbo nãtsab possui uma conotação técnica m 
específica do que seu sinônimo 'ãmad. 

O hifíl possui uma força transitiva, como em Salmos 78.13, "aprumou as águas co 
num dique", Gênesis 33.20, "levantou ali um altar", 1 Crônicas 18.3, "restabelecer o 
domínio sobre o rio Eufrates". Dentro dos sentidos do hifil estão: estabelecer u 
fronteira; erguer uma porta; ou até mesmo preparar uma armadilha, bem como, 
desdobramento de um sentido técnico, "afiar" uma aguilhada (1 Sm 13.21), aparenteme 
no sentido de colocá-la em ordem. De outro lado, o particípio hofal é utilizado p 
descrever a escada de Jacó, "posta na terra" (Gn 28.12), e em Naum 2.7 [81 afirma-
acerca da rainha de Nínive que algo está "decretado" (hutstsab). 

Ao considerar esta raiz, deve-se também levar em conta o verbo intimamente 
aparentado yãtsab, "posicionar-se", "apresentar-se diante de" (usado apenas no hitpael 

n e t s ib . Coluna (uma vez), guamição (nove vezes), intendente (duas vezes). 
A única vez em que o substantivo nrtsib tem o sentido de "coluna" é em referência à 

mulher de Ló (Gn 19.26; ARA, "estátua"). O objetivo óbvio dessa passagem é descrevê-la 
como paralisada, pega numa armadilha, transformada em algo ereto e imóvel, onde ela 
se encontrava, quer entendamos a transformação em sal como algo instantâneo ou 
subseqüente. (Veja-se a interessante análise feita por Robert Boyd em seu livro Tells, 
tombs and treasure, Baker, 1969, p. 85-6.) Em outras passagens o vocábulo é traduzido 
por "guarnição", conforme mencionado acima, ou "intendente" (1 Rs 4.19; 2 Cr 8.10). 

mats t sãb . Posto, posição, guarnição. Observe-se que neste e em vários outros 
derivados da raiz ntsb, a duplicação de ts indica a perda da primeira consoante, ny por 
intermédio da assimilação pela segunda consoante. 

muts t sãb . Posto. Este termo ocorre em Isaías 29.3 (ARA, "tranqueiras") e também em 
Juizes 9.6 (IBB, "coluna"; ARA, "memorial"), mas a maioria dos léxicos interpreta este 
último como um hofal, portanto particípio. 

mats t sãbâ . Guamição. Ocorre apenas uma vez, em 1 Samuel 14.12. (Koehler levanta 
a conjectura de que esta palavra também devia ser considerada certa em Zc 9.8, mas veja-
se mitstsãbâ, abaixo.) 

mi t s t sãbâ . Exército. Ocorre somente em Zacarias 9.8. ARC e IBB acompanham os 
massoretas em sua nota (segundo a qual o hê substituiu um aleph original) e, assim 
sendo, traduzem por "exército"; a BJ traz "posto avançado"; a PEB, "sentinela", com base 
na sugestão de BDB, "vigilância". 

mats t s èbâ . Coluna. Os léxicos fazem distinção entre os sentidos de "coluna" e "imagem 
(em pé)". As traduções mais recentes trazem "coluna" quase exclusivamente. 

Descobertas arqueológicas têm lançado luz, mas não suficiente, sobre o interessante 
vocábulo matstsèbâ, "coluna". Aparentemente diz respeito a objetos usados na adoração 
pública, embora o memorial (matstsebet) que Absalão fez para si (2 Sm 18.18) talvez não 
tenha tido um propósito especificamente religioso, como também ocorre com a coluna que 
foi erigida sobre o túmulo de Raquel (Gn 35.20). Escavações feitas na Palestina trouxeram 
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a lume muitos matstsêbôt. Conquanto as famosas colunas encontradas em Hazor (BA 19, 
22) e em Biblos foram claramente erguidas para servir de monumentos ou de objetos de 
culto, outras pedras em pé foram, por algum tempo, identificadas erroneamente. Agora 
se sabe que muitas colunas de pedra bruta, inicialmente interpretadas como objetos de 
culto, eram na verdade um aspecto usual da construção de casas israelitas na Idade do 
Ferro Média. Também não se chegou a uma conclusão acerca do suposto relacionamento 
ou possível desenvolvimento de colunas cultuais em imagens e ídolos propriamente ditos. 

Embora as duas ocorrências na Bíblia citadas acima se refiram a simples memoriais, 
num maior número de vezes matstsêbã possui significação religiosa. Em Gênesis 28.18 
o travesseiro de Jacó torna-se uma "coluna", que ele unge com óleo, chamando o local de 
Betei, literalmente "a casa de Deus". Ao voltar àquele local (Gn 35.14), erigiu outra 
coluna, derramando sobre ela tanto uma libação quanto óleo, pois Deus conversara ali 
com ele e mudara seu nome para "Israel". Antes disso, à época de sua aliança com Labão 
(Gn 31.45), Jacó erigiu uma coluna de pedra além do "montão [para servir de) 
testemunha" (v. 48), diretamente associado com a aliança que celebraram. Em Êxodo 24.4 
Moisés, além do altar que construiu, erigiu doze pedras (colunas) que representavam as 
doze tribos de Israel. 

Estes casos representaram usos legítimos desse objeto. Deve-se reconhecer que, com 
bastante freqüência, os matstsêbôt mencionados na Bíblia tinham um significado de culto 
pagão e, nessas circunstâncias, foram não somente proibidos para Israel mas também* 
tiveram determinada a sua destruição onde quer que fossem encontrados. Em Êxodo 
23.24, o comentário sobre o Decálogo — já perto da conclusão do denominado Livro da 
Aliança — conclama à ação: "Não (...) adorarás os seus deuses (...); antes (...) despedaçarás 
de todo as suas colunas". Da mesma forma, em Deuteronômio 16.21-22, os israelitas 
recebem estas instruções: "Não estabelecerás poste-ídolo ['ãshêrâ) (...) nem levantarás 
coluna, a qual o SENHOR teu Deus odeia". No entanto, mais tarde, na história de Israel, 
lemos acerca do pecado de Judá, descrito em termos tais como "também os de Judá 
edificaram altos, estátuas, colunas e postes-ídolos" (1 Rs 14.23). 

A LXX emprega stêlê para traduzir matstsêbá em todos os casos citados, com 
exceção de Êxodo 24.4, em que usa a palavra lithos. Outros substantivos hebraicos 
traduzidos por "coluna", tais como mis'ãd, màtsuq e 'amudy estão totalmente livres das 
conotações religiosas ou cultuais descritas acima. 

Duas passagens em que claramente se nota que o texto hebraico evita o uso de 
matstsêbá são a "grande pedra" que Josué colocou como testemunha da reafirmação da 
aliança entre Israel e seu Deus (Js 24.26-27) e a 'eben hã'êzer, "Ebenézer", de Samuel, 
literalmente, "a pedra de ajuda", que ele erigiu para comemorar o livramento da mão dos 
filisteus. 

Bibliografia: — B U R R O W S , M . , What mean these slones?, New Haven, ASOR, 1 9 4 1 , 

p. 210-2. 
M.C.F. 

1399 H2Í3 (nãtsâ) I, voar, fugir (Lm 4.15, somente). 
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Termo Derivado 

1399a (nôtsâ) plumagem (e.g., Ez 17.3; Jó 39.13). 

1400 (nãtsâ) II, lutar. Este verbo ocorre somente no nifal (e.g., Êx 21.22) e 
hifií (e.g., Nm 26.9). 

Termos Derivados 

1400a HSD (matstsâ) briga, contenda (Is 58.4; Pv 13.10; 17.19). 
1400b TfíXO (matstsüt) briga, contenda (Is 41.12). 

1401 (mífeá) ///, /ícar em ruínas (e.g., Jr 4.7; 2 Rs 19.25 = Is 37.26). 

1402 (nãtsah) I, ser perpétuo, sobrepujar; superintender. Ocorre nos gra 
nifal e piei. 

Termo Derivado 

1402a trrç? (nétsah) I, força, vitória, perpetuidade. 

Ao tentar encontrar uma hase para a ampla gama de sentidos desta raiz verbal e,] 
conseqüentemente, de seu derivado substantivo, talvez seja oportuno observar como o sol, 
fonte da energia da terra, abrange e transmite a noção dupla de luz e durabilidade. Ao \ 
que parece, essas são as duas qualidades envolvidas na palavra em questão, espe-
cialmente em vista do fato de que seu cognato árabe significa tanto "puro" (como também 
ocorre em etiópico) quanto "confiável". 

Por conseguinte, nãtsah denota tanto "brilho" (com o que dá a conotação de 
"preeminência", "glória inigualável", "vitória", "liderança") quanto "persistência" (da qual 
surgem os sentidos de "duração", "perpetuidade"). BDB define o verbo basicamente como 
"ser preeminente", "ser duradouro" e a partir daí oferece detalhes de usos peculiares. 

Voltando-se, momentaneamente, à forma substantiva, pode-se então perceber a 
dificuldade de escolha entre "força" ou "glória" (o problema reside em que as palavras em 
português são distintas, visto que o hebraico traz os dois sentidos numa única) em 
referências a atributos divinos ou a Deus, como em 1 Samuel 15.29, "também a nétsah 
de Israel não mente nem se arrepende", ou em Lamentações 3.18 (onde, todavia, o 
referente é humano), "já pereceu a minha nétsah como também a minha esperança no 
SENHOR". O significado da forma participial do piei como título de músicos será 
examinado abaixo. As várias traduções dos conceitos adverbiais, "perpetuamente", "para 
sempre", "constantemente", etc., são derivados simples e óbvios do conceito de 
"perpetuidade", entendido adverbialmente devido à prefixação da preposição hebraica /, 
"para". 

Verbalmente, a única ocorrência do grau nifal, em Jeremias 8.5, fala de o povo de 
Jerusalém estar "apnstatando continuamente", um afastamento sem fim. É o grau piei 
que se detém no sentido de "sobrepujar" ou "superar grandemente", levando à idéia de 
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1404 3 (nãtsal ) 

"assumir a liderança", "presidir", e a partir daí à de "agir como supervisor, 
superintendente, diretor". Tal atividade é expressa cinco vezes pelo infinitivo do piei em 
Crônicas e Esdras (e.g., 1 Cr 15.21), e o agente dessa atividade é expresso pelo particípio, 
como em Habacuque 3.19 e 55 vezes em títulos de salmos. 

"Mestre de canto" (ARA.) OU "regente do coro" ( I BB ) como tradução de m'natstséah nos 
cabeçalhos dos salmos não pode estar distante do sentido correto, especialmente tendo-se 
em mente que a tradução da palavra na LXX (telos, "finalidade") possui em grego clássico 
um sentido de "a última e mais elevada posição" na vida civil: magistratura, alto cargo, 
etc. Alguns estudiosos sugeriram a existência de um saltério mais antigo denominado 
"Coletânea do Dirigente", dos quais 39 salmos davídicos, nove de Coré, cinco de Asafe e 
dois anônimos foram escolhidos para fazer parte do Saltério que conhecemos (mais aquele 
encontrado em Habacuque 3), mas essa é apenas uma dentre várias teorias que foram 
propostas para explicar o vocábulo. Quanto a outros termos correlatos, veja-se selâ. 

nétsah. Força, vitória, glória, perpetuidade. U m substantivo derivado, mas muitas 
vezes com força de advérbio. 

O duplo significado de "força" e "vitória", existente na raiz, talvez ajude a explicar 
a relação de Isaías 25.8 com 1 Coríntios 16.9. O termo no AT é, às vezes, traduzido por 
"tragará a morte para sempre". Na LXX temos "a morte prevaleceu e engolirá os homens". 
Caso nétsah possa ter o sentido de "preeminência" bem como o de "para sempre", pode-se 
então defender o significado de "vitória". Aliás, em hebraico moderno o sentido do 
vocábulo é "conquistar", "prevalecer". 

Bibliografia: — RlCHARDSON, TWB, p. 274. 
M.C.F. 

1403 r r a (ntsh). II. Ace i ta como raiz de: 

1403a rrç] (nétsah ) II, suco da uva (Is 63.3, 6). 

3*28 (netstb). Veja o n? 1 398b. 
-PS} (n'tslr). Veja o n? 1 407a. 

1404 (nãtsal ) livrar, resgatar, salvar. Não ocorre no qal. 

Termo Derivado 

1404a rfp^H (hatstsãlâ) livramento (Et 4.14, somente). 

O grau qal deste verbo não ocorre em hebraico bíblico, mas um cognato árabe 
confirma a suposição de que o sentido concreto básico é o de arrastar para fora ou de 
puxar para fora. Conquanto invariavelmente se use o nifal com o sentido de "ser 
libertado", "ser salvo", ou de "escapar" (/.e., "libertar-se a si próprio"; lit., "arrancar-se para 
fora"), o piei pode exprimir a idéia de "tirar (uma roupa)", como em 2 Crônicas 20.25 (o 
contexto indica esse sentido) e em Êxodo 3.22, passagem em que as mulheres hebréias 
recebem ordens para saquear as egípcias, "pedindo" jóias e roupas. Em Ezequiel 14.14 o 
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piei também dá a idéia de "livrar" ou "salvar": "Noé, Daniel e Jó (...) salvariam apenas a 
sua vida". 

N a maioria das vezes este verbo ocorre no hifil (que tem força causativa: "tornar 
separado"), com seus vários aspectos e modos e em geral com o sentido de "livrar" ou 
"resgatar". Entretanto, aqui pode também estar envolvida a noção física de arrancar ou 
separar, como no caso óbvio de dois filhos que brigavam, "não havendo quem os 
apartasse" (2 Sm 14.6). Uma expressão idiomática interessante ocorre em 2 Samuel 20.6. 
onde "nos escape" é, literalmente, "faça tirar nossos olhos (dele)". E a idéia de "tomar" ou 
"arrancar" se sobrepõe à de "recuperar" ou "livrar" em 1 Samuel 30.22, visto que a 
referência é a despojos tomados do inimigo, dos quais alguns bens eram, com grande 
probabilidade, originariamente seus. 

No entanto, em um grande número de vezes está envolvida uma salvação ou um 
livramento pessoal literal (freqüentemente físico, mas não sem significados ou aplicações 
espirituais). Não é de surpreender que o imperativo do hifil dê ensejo a numerosas 
petições em oração, tais como "livra-me das mãos de meu irmão" (Gn 32.11 [12]). (C f . Jz 
10.15; 1 Sm 12.10; 1 Cr 16.35.) Em Salmos 7.1 [2] hatstsilêni, "livra-me", é paralelo 
direto de hôshtênl, "salva-me". A salvação espiritual mediante o perdão dos pecados é, 
com certeza, abordada em Salmos 39.8 [9], "livra-me de todas as minhas iniqüidades" {cf. 
"... [da culpa] dos crimes de sangue", SI 51.14 [161; "... e perdoa-nos os pecados", SI 79.9) 
e está, fíguradamente, implícita na frase "livra-me do tremedal" em Salmos 69.14 [15]. 

Uma comparação com os aspectos distintivos de outros sinônimos hebraicos dos 
conceitos de "livrar", "salvar", "preservar", "escapar" tornará mais claro o campo semân-
tico da raiz ntsl. (A única ocorrência em ugaritico, citada em UT 19: n°. 1 688, significa 
"obter presentes de [alguém]".) Com significados bastante próximos encontram-se três 
verbos (q.v.): gã'al, "redimir", "soltar", "pôr em liberdade", hãlats, "romper (relacio-
namento)", "retirar-se", "livrar", "pôr em liberdade", e pãdã, "redimir", "livrar", "salvar", 
"resgatar". Duas raízes com idéias bastante relacionadas são mãlat, "ser suave", "escapar 
sem ser notado", e pãlat, "escapulir", "escapar","pôr em liberdade". Também empregados 
com o sentido de "resgatar" temos: yãsha"salvar" (hifil); shúb, "voltar"; hãyâ, "tornar 
vivo", "reavivar" (piei e hifil); e yãtar, "fazer passar", "sobreviver" (hifil). 

Bibliografia.: — THAT, v. 2, p. 96-8. — T D O T , v. 6, p. 999-1002. 
M.C.F. 

(nitstsãn). Veja o n? 1 405d. 

1405 X'41 (nãtsats) /, brilhar, cintilar (Ez 1.7, somente). 

Termos Derivados 

1405a (nitsôts) faísca (Is 1.31, somente). 

1405b fD (nêts) flor (Gn 40.10, somente). 

1405c 71X1 (nitstsâ) flor (Is 18.5; Jó 15.33; Gn 40.10). 

1405d (nitstsãn) flor (Ct 2.12, somente). 

1405e (nãtsats) florescer. Este verbo denominativo ocorre apenas no hifil 
(Ct 6.11; 7.13; Ec 12.5). 
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1405 (nãtsats) 

1406 pSD (ntsts). II. Aceita como raiz de: 

1406a p Cnéts) ave de rapina (falcão ou gavião; Lv 11.16; Dt 14.15; Jó 39.26). 

1407 (nátsar ) I, vigiar, guardar, preservar. A etimologia desta palavra é 
ilustrada pelo cognato acadiano natsãru, "observar", "proteger". O cognato árabe 
nazara significa "ter em vista", "olhar para". 

Termo Derivado 

1407a "V2H (ntsyr) preservado (Is 49.6, Kethib somente). 

Este verbo aparece aproximadamente 60 vezes. 
Uma análise daquilo que é o objeto de proteção ajuda a identificar o devido campo 

semântico do vocábulo. Primeiro, coisas materiais tais como plantações ou instalações 
militares (e.g., uma vinha, Jó 27.18; uma figueira, Pv 27.18; fortificações, Na 2.2) são 
guardadas. Aqueles que são colocados nessas funções são chamados de "vigias" ou 
"atalaias" (particípio plural ativo do qal, notserim, Jr 31.6; 2 Rs 17.9; 18.8). O próprio 
Senhor é considerado como um guardador ou vigia de sua vinha, Israel, e de todos os 
homens em geral (Is 27.3; Jó 7.20). 

Segundo, num sentido ético, a boca (Pv 13.3; SI 141.3), os caminhos da vida de 
alguém (Pv 16.17), o coração (Pv 4.23) e a língua (SI 34.14) são guardados. 

Terceiro, existe o conceito de "guardar fielmente". Geralmente essa idéia gira em 
torno da observância da aliança ou da lei do Senhor. O próprio Senhor é aquele que 
mantém um amor leal (hesed) para com milhares de gerações (Êx 34.7). Mas os homens 
mortais também são responsáveis por guardar a aliança (Dt 33.9; SI 25.10) e os preceitos 
ou lei de Deus (SI 78.7; 105.45; 119.2, 22, 33, 34, 56, 69, 100, 115, 129, 145). Até mesmo 
as ordens dadas pelos pais (Pv 6.20; 28.7) e a disciplina da sabedoria (Pv 3.1, 21; 4.13; 
5.2) requerem o mesmo tipo de fiel observância. 

Faz-se referência a Deus como aquele que guarda do perigo ou preserva a vida do 
homem (SI 25.20; 40.12; Pv 24.12), o rei (SI 61.8), a paz (Is 26.3), Israel (Dt 32.10; Is 42.6; 
49.8), os fiéis e suas vidas (SI 31.24; Pv 2.8) e o conhecimento (Pv 22.12). O Senhor 
também protege os justos daqueles de sua geração (SI 12.8), das dificuldades (SI 32.7), das 
tramas secretas dos ímpios (SI 64.2) e do homem violento (SI 140.2, 5). 

A sabedoria guarda aqueles que não a abandonam (Pv 4.6). De igual forma a 
discrição toma conta de seus filhos (Pv 2.11), e a justiça toma conta daqueles que andam 
integramente (Pv 13.6). 

Em três casos emprega-se nãtsar com o sentido de "guardar segredo". Em Isaías 48.6 
o verbo refere-se a coisas ocultas não reveladas anteriormente por Deus. Em duas outras 
passagens o sentido é negativo. Os "lugares misteriosos" do pecado, onde o Israel rebelde 
passa as noites maquinando planos (i.e., dormindo junto com os ídolos a fim de receber 
sonhos sobre o futuro, Is 65.4) e a intenção oculta ou astuta de uma sedutora (Pv 7.10). 

Outro significado é o de manter sob ataque cidades fechadas ou sitiadas. Em 
Jeremias 4.16, parece que o particípio ativo plural do qal se refere àqueles que cercavam 
a cidade, ao passo que em Ezequiel 6.12 (?) e Isaías 1.8 a palavra aponta para uma cidade 
sitiada ou cercada. 
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Levando-se esses diferentes aspectos em conta, não é de admirar que Isaías ch 
de "remanescentes" as tribos restauradas de Israel naquela era escatológica (49.6), 
elas de fato experimentaram a proteção e o cuidado constantes do Senhor. 

Bibliografia: — TH AT, y, 2, p. 99-100. 
W.C .K 

1408 12E (ntsr). II. Aceita como raiz de: 

1408a (nétser) ramo, renovo, broto. 

Este substantivo, que provém de uma raiz árabe que significa "ser novo", "ser 
radiante", "esverdear", aparece somente quatro vezes. 

Em Isaías 11.1, utiliza-se nétser em paralelo com outro termo técnico (na doutrina 
da profecia messiânica), hõter, "rebento". Uma vez que o texto diz que tanto o "rebento* 
quanto o "renovo" procedem do shõresh, "raiz" (ARA, "tronco") ou linhagem de Jessé, é 
óbvio que o profeta está-se referindo a um descendente-chave de Davi, que sintetiza tudo 
o que o Senhor prometeu a Davi (2 Sm 7.1 e ss.). O caráter messiânico desse título é 
reconhecido nos Targuns, na literatura rabínica e nos escritos de Qumran (citados cm The 

nezer and the submission in suffering hymn from the Dead Sea Scrolls, editado por M. 
Wallenstein, Istambul, 1957). É semelhante o uso que Mateus 2.23 faz deste título para 
indicar por que Jesus foi chamado de Nazareno. Gundry vê um duplo motivo para esse 
emprego por Mateus: um jogo de palavras em razão da correspondência fonética entre 
esse título em Isaías 11.1 e a cidade de Nazaré, e o tema da humilhação, em Isaías 11.1. 

Em harmonia com o conceito de solidariedade corporativa demonstrada em outros 
termos técnicos nessa mesma doutrina da promessa messiânica, tais como "servo", 
"semente" (ou "descendência"), tsemah, "ramo", etc., não é incomum ver um uso de nétser 

que inclua o remanescente crédulo de Israel, como em Isaías 60.21. No cumprimento da 
nova aliança abraâmico-davídica todas as pessoas são justas, a terra é possuída para sem-
pre e o "renovo" daquilo que Deus plantou, a obra de suas mãos, é glorifícado (cf. Is 61.3). 
Assim sendo, muitos podem ser chamados pelo nome daquele que é a síntese do grupo. 

As outras duas referências (Is 14.19; Dn 11.7) não têm relação com as passagens 
examinadas acima. Em Isaías 14.19, a Babilônia é chamada de "renovo bastardo". A 
passagem de Daniel utiliza o substantivo para se referir a um poder real, no caso 
específico o dos ptolomeus, e não ao rei messiânico que vem da linhagem de Davi. A 
expressão também utiliza a palavra "raiz" (tal como em Isaías 11.1), "e se levantará de 
um renovo das suas raízes" (lit.). 

Bibliografia: — GUNDRY, Robert H., The use of the OT in St. Matthew's Gospel, 

Leiden, Brill, 1967, p. 97-104. — SCHRAEDER, H. H., in: TDNT. v. 4, p. 878-9. 
W.C.K. 

1409 (nãqab) furar, perfurar; blasfemar; nomear. 

Termos Derivados 

1409a t - f j í (neqeb) termo técnico relativo à ourivesaria. 

1409b "rnZlpD (neqébá) fêmea, mulher, menina. 
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1410 "Ip: (nqd) 

1409c ITQpQ (maqqebet) I, martelo. 
1409d trnpQ (maqqebet) II, buraco. 

O sentido concreto básico do verbo nãqab fica demonstrado no contexto do projeto 
de reparos no templo realizado por Joás. O sacerdote Joiada fez um buraco na tampa de 
uma caixa para ali serem depositadas contribuições (2 Rs 12.9). Em outro texto, Ageu 
(1.6) fala figuradamente da futilidade do trabalho que deixa de dar honras ao Senhor, 
dizendo que os salários obtidos foram colocados num saco furado. 

Os outros sentidos atribuídos a este verbo em passagens que indicam diferentes usos 
constituem uma demonstração marcante da flexibilidade semântica das línguas semíticas. 
A engenhosidade de lexicógrafos modernos é submetida a um desafio pesado. O verbo 
"perfurar" significa, secundariamente, "nomear", "designar", "identificar", por meio da 
noção física de fazer sinal ou marca característica em alguém (um substantivo cognato 
árabe significa "líder", "chefe"). Ou será que o indivíduo escolhido é aquele que "examina 
cuidadosamente" e, por isso, se distingue dos demais? A primeira explicação parece ser 
a mais satisfatória. Mas esse verbo também se traduz por "amaldiçoar", "blasfemar". Isso 
ocorre porque alguém distingue outrem como mau (conforme o entende KB), ou será que 
não existe um vínculo maior com a ação de "perfurar", "traspassar"? Alguns lexicógrafos 
(BDB) consideram este último sentido de nãqab como uma raiz diferente, naqab II, uma 
variante da raiz qãbab, "amaldiçoar", encontrada somente em Números 22 e 23, mas a 
relação inversa (qãbab derivando de nãqab) poderia com igual probabilidade ser o caso. 

E interessante que essa palavra é empregada na inscrição de Siloé com o sentido de 
"perfurar completamente", i.e., escavar o túnel. 

neqeb. E incerto o sentido deste substantivo, que ocorre em Ezequiel 28.13. Dentre outras 
sugestões, citam-se "pífaros" (ARC), "ornamentos" (ARA), "lantejoula" (BJ) e "minas" (léxico 
de Holliday, no que segue W. F. ALBRIGHT, em BASOR, 110). 

n eqébâ. Fêmea, menina, mulher. Fêmeas tanto do gênero humano (Gn 1.27; etc.) 
quanto de animais (Gn 6.19; etc.) são, por razões descritivas, denotadas pela palavra 
neqêbâ. (Uma sugestão diferente foi, no entanto, apresentada por Schwally em ZAW 11.) 
Embora em um caso específico (Jr 31.22 [211) o vocábulo n'qêbã tenha sido usado em 
oposição a geber, "homem", "herói", basicamente ele contrasta com zãkãr, "macho", não 
importando se o referente é um ser humano ou um animal. 

maqqebet . I. Martelo. O sentido de "martelo" é inconteste: Juizes 4.21 (em que o objeto 
é usado por Jael), 1 Reis 6.7 (em que se menciona a ausência de barulho na construção 
do templo), Isaías 44.12 e Jeremias 10.4. Quanto a formas plurais, alguns léxicos sugerem 
um substantivo variante, maqqãbâ. Existe diversidade de opiniões quanto à derivação do 
nome Macabeu. 

maqqebet . II. Buraco, escavação, pedreira. Ocorre apenas na convocação feita por 
Isaías a Israel para considerar sua origem humilde (Is 51.1). 

M.C.F. 

1410 ""!pj (nqd). I. Aceita como raiz de: 
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1411 "Ipi (nqd) 

1410a ~Tp3 (náqõd ) salpicado, malhado (Gn 30.32; 31.8). 

1410b T p ] (n i q q ü d ) alimento seco e quebradiço, migalhas, biscoito ou bolo 
duro (Js 9.5; 1 Rs 14.3). 

1410c r n p ! (n ' q u d d â ) contas, pontas, botões (Ct 1.11, somente). 

1411 1 p ] (nqd). II . Ace i t a como ra i z de: 

1411a "ípí (nõqêd) criador de ovelhas, negociante de ovelhas, pastor de 
ovelhas (2 Rs 3.4; Am 1.1). 

1412 Hp] (nãqâ) estar isento de, ficar livre, ser inocente, estar abandonado, ser 
cortado, podado. 

Termos Derivados 

1412a r p j (nãqt) isento de, inocente. 

1412b t ^ p : (nãqn inocente (J1 4.19; Jn 1.14). 

1412c fp^pl (niqqãyôn) inocência. 

1412d t r rp jÇ (menaqqiyâ) taça sacrificiaL 

O derivado m'naqqlyâ talvez seja a chave para entender o sentido básico do verbo 
nãqâ. GB e KB associam o verbo ao acadiano naqü, "oferecer libação" (além do substantivo 
siríaco "libação") e BDB cita o verbo siríaco "derramar", "fazer libação" e é da opinião de 
que, embora o cognato árabe signifique "purificar", o sentido original era provavelmente 
o de "esvaziar", daí os sentidos de "derramar" e "estar vazio"/"estar limpo". 

A raiz nãqâ com o significado "estar limpo", "puro", "sem manchas" é encontrada em 
acadiano, árabe e aramaico. Em Daniel 7.9 [aramaico] o Ancião de Dias é descrito com 
cabelos "como a pura [rfqê'] lã". O conceito jurídico derivado de "ser absolvido", "ficar sem 
castigo", é encontrado apenas no hebraico. 

A partir da noção básica de "ser derramado" podem derivar idéias com conotações 
tanto positivas quanto negativas. Em Isaías 3.26 existe uma conotação negativa: "Sião, 
'desolada', se assentará em terra". A mudança da figura poética, pela RSV, de 
"abandonada" ou "desabitada" para "destruída" revela uma tradução forçada do texto e 
destrói a imagem visual que o autor quer criar na mente do leitor. A referência é a uma 
cidade que foi "esvaziada" de seus moradores. (Veja-se também Am 4.6, em que se usa o 
substantivo niqyôn para designar a condição limpa dos dentes, que simboliza a falta de 
comida.) Aqui devemos também analisar Joel 3.21 [4.21]. E surpreendente que a NAS, que 
costuma seguir cegamente o TM, emende esta passagem ("e vingarei o seu sangue, o qual 
não vinguei [até agora]"), contrariando a opinião de G. R. Driver e C. van Leeuwen. 
Driver traduz o versículo assim: "E eu derramarei o seu sangue, o qual até agora não 
derramei" (jThSt 39:402). A NIV traz: "Sangue que não perdoei, perdoarei." Depois de 
considerar outras opções, C. van Leeuwen concluiu que "de um modo ou de outro o texto 
não deve ser emendado para niqqamti [serei vingado] (em oposição a BHS e KBL 632b), 
texto este não pressuposto pela LXX" (THAT , v. 2, p. 102). 
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Em outros casos a palavra evoca conotações positivas. Pode ser usada para denotar 
o ficar livre de um juramento. E assim que Abraão diz a Eliezer: "Se a mulher, porém, 
não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento". (Gn 24.8; cf Js 2.17, 20, em que 
o adjetivo é empregado com a mesma idéia). 

Das 40 ocorrências desse verbo, a imensa maioria possui uma conotação ética, moral 
ou forense. O fato de que no grau piei (onde tem sentido transitivo) o verbo é sinônimo 
de tsãdaq (no piei ou no hifil, q.v.), deve demonstrar a importância do verbo, nãqâ é 
encontrado apenas uma vez no grau qal (um infinitivo absoluto que modifica uma forma 
no nifal), nas demais vezes aparece sempre no nifal ou no piei. Isso tende a reforçar a 
conclusão: "derramar", "esvaziar", dá origem a "ser libertado", "ser isento", "ser 
purificado", "ser inocente". 

U m U30 político desta palavra, a saber, liberdade ou isenção dc a lguma obrigação, 
tal como o serviço militar (Dt 24.5), serve para acentuar seu significado forense de ficar 
livre de castigo. O marido é declarado isento de iniqüidade caso, ao anunciar que a esposa 
é infiel, siga os procedimentos legais perante o sacerdote (Nm 5.31). 

Essa passagem é instrutiva pois mostra que nqh é o oposto de 'ãwõn, "culpa" (q.v.). 
A passagem diz: "O homem será livre da iniqüidade (ufniqqâ ... m&ãwõn), porém a 
mulher levará a sua iniqüidade". Em outras passagens, contudo, é omitida a palavra 
'ãwõn. É assim que Sansão, depois de seu sogro dar a esposa (de Sansão) a outro homem, 
diz: "Desta feita sou inocente [niqqêti]" (Jz 15.3). 

Assim como 'ãwõn pode referir-se ao ato de pecar, ao castigo do pecado ou ao estado 
entre o ato e o castigo (o estado de "culpa"), da mesma forma nãqâ pode referir-se ao 
livrar-se do estado entre o erro implícito e o castigo ("estar sem culpa", "ser inocente") ou 
ao livrar-se do castigo ("ficar sem castigo"). Como exemplo do primeiro caso, além de 
Números 5.31 e Juizes 15.3, podemos citar 2 Samuel 14.9: "Disse a mulher tecoíta ao rei: 
'A culpa \he'ãwõn], ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai; o rei, 
porém, e o seu trono seja inocente [nãqi]n. Como exemplo do segundo caso, observe-se: 
"não ficará sem castigo [yinnãqeh] todo aquele que a tocar [i.e., a mulher de seu próximo]" 
(Pv 6.29; cf. 19.5, 9; 28.20). Semelhantemente está legislado em Êxodo 21.19 que "se dois 
brigarem, ferindo um ao outro (...), e o ferido não morrer, (...) então será absolvido 
[w'niqqâ] aquele que o feriu". O adjetivo pode ter essa mesma força; cf "o dono do boi será 
absolvido [nãql]" (Êx 21.28). É claro que às vezes a palavra é usada negativamente, 
dando ensejo a uma forte reprimenda, "o mau (...) não ficará sem castigo" (Pv 11.21), ou 
a indagações, "ficareis vós de todo impunes?" (Jr 25.29). 

Ser liberado de obrigações ou ficar livre de culpa e/ou castigo (adjetivo ou nifal de 
nãqâ) é, muitas vezes, apresentado como algo determinado pelo (min) SENHOR. Assim, 
a liberação das tribos transjordanianas de ter de prestar serviço militar após a conquista 
da terra prometida é descrita como "estarem livres de obrigação perante o SENHOR 
[wih'yítem rfqiyylm mê YHWH]" (lit., Nm 32.22). Da mesma forma, somente o Senhor 
pode liberar uma pessoa de um juramento feito em seu nome (Js 2.17-19). A respeito do 
sangue de Abner, Davi declara: "Inocente [nãqi] sou eu, e o meu reino, para com o 
SENHOR [mfim YHWH]" (2 Sm 3.28; cf. I Sm 26.9). Em muitas passagens a preposição 
min é omitida, mas a idéia permanece a mesma. Em Provérbios 16.5 "(o arrogante] 'não 
ficará impune"' é paralelo de "abominável é ao SENHOR" (cf. Pv 11.21; 17.5). Essa idéia 
é ressaltada em Jeremias 2.35, em que Judá alegou inocência (niqqêti), mas, visto que 
esse não foi o veredicto divino, ele entrará em juízo contra o seu povo. Em todas essas 
passagens o veredicto pertence ao Senhor, e ele controla o curso do juízo no destino 
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daqueles que estão sob sua jurisdição. 
No caso do piei de nqh (com exceção de 1 Rs 2.9) é sempre o Senhor o sujeito da ação. 

Desse modo é a ele que se dirigem petições de absolvição (e.g., "absolve-me das [fal 
que me são ocultas", SI 19.12 [13]) e é ele que não deixa o pecador ficar sem castigo ( 
20.7; 34.7; Jr 30.11; 46.28; Jó 9.28). 

Semelhantemente, no caso do adjetivo, quando este tem o significado de "inocente*,1, 
é Deus quem assume responsabilidade por aqueles que não têm culpa. Assim, ele se 
considera responsável pelo sangue inocente (Dt 19.10, 13; 2 Rs 24.4; Jr 2.34 e s.; 19.3 e 
s.; 22.3 e ss.; passim). Jó, contudo, num momento de profundo pessimismo, comenta que 
Deus destrói o inocente junto com o culpado (Jó 9.23). 

Não apenas um pecador pode ser purificado, libertado da culpa, absolvido ou 
considerado inocente, mas um local também pode ser limpo do mal ali encontrado. A 
"expulsão" de mentirosos e perjuros da terra, descrita na visão do rolo voador (Zc 5.3), tem 
como conseqüência a purificação da terra do mal ali cometido. 

Talvez, dentre todos os usos deste verbo, o de sentido mais técnico seja aquele em 
que se refere à liberação ou isenção das obrigações assumidas num juramento (Gn 24.8, 
41) ou dos efeitos da maldição inerente ao julgamento de uma mulher acusada, durante 
o qual se exige que ela beba a água amarga oferecida pelo sacerdote (Nm 5.19). 

n ã q f , n ã q i \ Irrepreensível, inocente, inculpável, livre, isento, limpo (de mãos). O 
adjetivo nãqi e a forma variante nãqV referem-se às pessoas declaradas inocentes, livres 
ou isentas de acusação ou obrigação; ao sangue inocente (i.e., o sangue derramado de uma 
parte sem culpa ou inocente); e também às "mãos limpas", uma figura que designa o 
comportamento inocente. (Veja-se a conhecida passagem de SI 24.4.) 

O vocábulo tem, na legislação acerca do homem recém-casado, a noção de liberdade 
e/ou isenção de uma obrigação: "ficará 'livre' ido serviço militar]" (Dt 24.5). Na 
proclamação feita por Asa de que Ramá deveria ser desmontada, ninguém ficou isento do 
trabalho (1 Rs 15.22). A palavra denota estar livre de escravidão em Gênesis 44.10, em 
que José advertiu: "Aquele com quem se achar [o copo roubado] será meu escravo, porém 
vós sereis inculpados [ou, estareis livres]." (O termo técnico que indica o estar livre de 
escravidão é hopshi.) 

Em outros casos o adjetivo transmite a noção judicial de "inculpável", "irrepreen-
sível", "inocente" (Jó 4.7; 27.14; passim). O uso do vocábulo junto com "justo" tem uma 
força toda especial em Êxodo 23.7: "... não matarás o inocente e o justo, porque não 
justificarei o ímpio." Cf a grande declaração acerca do caráter de Deus em termos 
semelhantes em Êxodo 34.7. Há também referências ao "sangue do inocente [dam 
hannãqi]" ou (na maioria das vezes) ao "sangue inocente [dam nãqi3", em que uma 
pessoa que não tem nenhuma culpa é ameaçada de morte (Dt 27.25; 1 Sm 19.5), ou em ^ 
casos em que a vida delas é de fato tomada (Dt 19.13; 2 Rs 21.16; 24.4; passim). As vezes 
não fica claro se o inocente está sendo ameaçado ou se foi morto (Dt 19.10). (Quanto à 
culpa de crimes de sangue, veja-se dãm.) 

nãqi, em contraste com tãhar, "ser puro", não é um termo cultuai; por exemplo, 
jamais é encontrado no livro de Levítico. As "mãos limpas" de Salmos 24.4 (ARA, "limpo 
de mãos") tratam de pureza ética e, por conseguinte, de absolvição judicial. A forma 
nominal niqqãyôn talvez tenha um sentido cultuai em Salmos 26.6, em face da linha 
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paralela "andarei, SENHOR, ao redor do teu altar". Mas, em Salmos 73.13, a mesma 
expressão denota pureza ética. 

n iqqãyôn . Inocência, limpeza (dos dentes). Das cinco ocorrências, a mais enfática é 
Oséias 8.5. Deus zomba dos governantes do Israel idolatra ("Samaria"), indagando como 
e quando atingirão a inocência. A expressão figurada "dentes limpos" (lit., "condição limpa 
dos dentes", Am 4.6) deixa implícita uma falta de alimentos. Os demais casos falam da 
"inocência das minhas mãos" (lit., Gn 20.5) ou do "lavar as mãos na inocência" — a 
purificação cerimonial que simbolizava um coração puro e uma conduta honesta. 

m r naqq iyâ . Aparentemente o mtnaqqiyâ era uma taça de ouro (alguns dizem "concha 
[para tirar água]" ou "tubo") colocada sobre a mesa dos pães da proposição e usada para 
a oferta de libação. Era um objeto importante a ponto de Jeremias 52.19 mencionar que 
foi levado para a Babilônia. Quanto a esse último item, veja-se James L . K E L S O , The 

ceramic vocabulary ofthe OT, New Haven, ASOR, 1948 (seção 54, p. 24). 
Bibliografia: — RiCHARDSON, TWB, p. 114, 127. — THAT, v. 2, p. 101-5. 

M.C.F. e B.K.W. 

(niqqüd). Veja o n? 1 410b. 

(nãqat). Veja o n? 1 996. 

*P3 (nãqt). Veja o n? 1 412a. 

(nãqn. Veja o n? 1 412b. 

(niqqãyôn). Veja o n? 1 412d. 

p^p] (nãqiq). Veja o n? 1 417a. 

1413 Cp] {nãqam) vingar, vingar-se de, ser vingado, vingar-se de, ser castigado 
([cf. gõ'êl, como o "vingador de sangue"). 

Termos Derivados 

L- 1413a tüp ] (nãqãm ) vingança. 
1413b tnçp ] (n 'qãmâ ) vingança, 

Embora esta raiz, bem como seus derivados, seja usada apenas umas 70 vezes no AT, 
ela exprime uma verdade que é teologicamente importante m^s muito mal-entendida. 
, ingança e desforra são idéias que parecem não ter nenhum valor ético positivo, quer 
procedam de Deus, quer dos homens. Mas não é esse o caso quando o uso dessa raiz é 
devidamente entendido em seu contexto no AT e em sua aplicação no NT. 

O conceito de vingança divina deve ser entendido à luz do ensino veterotestamentário 
acerca da santidade e justiça divinas e de seu efeito sobre o homem como pecador. Em 

os das pressuposições de algumas teologias "cristãs" contemporâneas, um Deus assim 
!^gador será rotulado de não-cristão e antiético. Compreendida no contexto geral da 
jvelação bíblica, contrabalançada pela misericórdia de Deus, a vingança divina é vista 
>mo um aspecto necessário da história da redenção. 
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O estudo do uso dessa raiz revela que existem relativamente poucos casos em que o 
homem é considerado como uma origem apropriada de vingança. Com freqüência o ser 
humano é uma causa secundária, ao passo que Deus é a origem (Ez 25.14). Normalmente 
esse é o caso quando os israelitas se vingam de seus inimigos (Js 10.13). Em Números 
31.2-3, a ação de os israelitas executarem vingança contra os midianitas (v. 2) eqüivale 
ao próprio Senhor fazê-lo (v. 3). Em alguns casos, Deus instrui os israelitas quando estes 
são convocados a exercer vingança em nome dele (e.g., Nm 31). Outras passagens 
advertem os homens a não tomar a vingança nas próprias mãos (Lv 19.18; Dt 32.35). 
Muito embora nãqam não seja empregado em Gênesis 9.6, a pena de morte é exigida em 
casos de assassinato, pois o homem é feito à imagem de Deus, e tirar a vida de alguém 
sem permissão divina é considerado uma ofensa contra Deus e também contra o homem. 

A maioria dos usos de nãqam envolve Deus como a fonte da vingança. A passagem 
clássica é Deuteronômio 32.35, 41, "a mim me pertence a vingança, (...) retribuirei aos que 
me odeiam". Deus estaria contrariando seu caráter de santidade e justiça caso permitisse 
que o pecado e a rebeldia ficassem sem castigo. Os profetas ressaltaram "o dia da 
vingança do SENHOR" (Is 34.8; 61.2; 63.4) como épocas na história quando o Senhor acerta 
as contas. Foi assim que Jeremias viu a queda de Jerusalém. Uma vez que no curso da 
História é impossível acertar todas as contas, faz-se necessário o eschaton profético ou o 
dia derradeiro da vingança do Senhor. Esse dia é o que se tem em mente em Isaías 63.1-6. 
Aí Deus pisa sozinho o lagar e em sua ira calca com os pés os seus inimigos (Ap 19.15). 
Semelhantemente, no ensino neotestamentário da retribuição, uma noção fundamental 
à sua mensagem, a vingança pertence essencialmente ao futuro em vez do presente. 

A Bíblia contrabalança a fúria da vingança de Deus contra o pecador com a grandeza 
de sua misericórdia para com aqueles a quem ele resgata do pecado. Jamais se deve olhar 
para a vingança de Deus sem levar em conta seu propósito de manifestar misericórdia. 
Ele não é simplesmente o Deus de ira, mas tem de ser o Deus de ira a fim de que sua 
misericórdia faça sentido. Além do próprio Deus, o AT focaliza não os objetos de sua 
vingança, mas os de sua misericórdia, sua possessão especial (s*gúlâ)y seu povo, com o 
qual tem uma aliança eterna. 

Existem duas maneiras pelas quais Deus se vinga com relação a seu povo. Primeiro, 
ele vinga o seu povo no sentido de que se torna o seu paladino contra o inimigo comum 
(SI 94). Segundo, na condição de Deus da aliança, ele castiga aqueles que rompem a 
aliança com ele. "Eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. 
Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança" (Lv 26.24-25). 

O povo do AT é lembrado de que apenas Deus pode ser o paladino de si mesmo sem 
incorrer em erro (Dt 32.35). Esse versículo ecoa em Romanos 12.19, em que Paulo adverte 
contra um espírito vingador por parte do povo de Deus. A passagem também é citada pelo 
autor de Hebreus para alertar que é coisa horrível estar sob a ira vingadora de Deus 
(10.28-31). 

Por causa das expressões no AT que se referem a um ódio justo contra os inimigos de 
Deus, os quais também procuraram destruir o seu povo (SI 54), tendemos a achar que o 
AT ensina que sempre se deve odiar os inimigos. Pode-se ver que isso não é verdade com 
base na citação que Paulo faz de Provérbios 25.21-22 em Romanos 12.20, "se o teu inimigo 
tiver fome, dá-lhe de comer", etc. Os antigos hebreus, à semelhança de muitos cristãos da 
atualidade, aplicaram erroneamente a doutrina da vingança divina e usaram-na como 
desculpa para alimentar sentimentos vingativos uns contra os outros. Em Mateus 5.43 
e ss. Jesus esteve repreendendo essa aplicação errônea e, em passagens como Mateus 
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19.19 (cf. Mc 12.31), ele está na realidade citando Levítico 19.18, "Nao te vingarás nem 
guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo: 
E u s o u o S E N H O R " . 

A instituição veterotestamentária do vingador de sangue era algo de natureza 
estritamente legal que supria a necessidade de justiça numa comunidade tribal (onde não 
existia nenhum governo central), criando uma sociedade em que as pessoas podiam 
conviver sem confusão. Os governos sempre têm reconhecido que seu propósito é executar 
a justiça e castigar os que agem errado (cf. The prologue to Hammurabi's Code, em AN ET). 
Vingar o sangue ainda é um comportamento existente na mente de povos do Oriente 
Médio de mentalidade beduína. Em ações judiciais, o governo da Jordânia leva em 
consideração esse tipo de mentalidade. Num sistema desses a justiça há de ser satisfeita 
pelo parente mais próximo da vítima de homicídio. As cidades de refugio representaram 
um aperfeiçoamento desse direito consuetudinário, proporcionando justiça em casos de 
homicídio involuntário (Nm 35.9-28; etc.). Tais instituições legais baseiam-se naquele 
princípio de justiça absoluta e igual sintetizada na lei de talião. Mas o princípio do olho 
por olho e do dente por dente (Êx 21.23-25; Lv 24.19-20; Dt 19.21) não era para ser 
aplicado por particulares. Era um processo judicial com a sanção divina. Jesus não está 
rejeitando a doutrina do AT acerca do castigo justo quando ensina que essa lei não devia 
reger os relacionamentos interpessoais. Isso era uma aplicação errônea daquela lei por. 
parte dos judeus de sua época. 

nãqãm, n cqãmá. Vingança. Estes substantivos não têm diferença de sentido entre si 
e são, ambos, usados com uma variedade de verbos. Acerca de Deus diz-se que ele "toma 
vingança" (Is 47.3), "retribui vingança" (Dt 32.41, 43, IBB), "executa vingança" (Mq 5.14, 
ARA, "tomar"), "vem com vingança" (lit., Is 35.4) e "exerce vingança" (Ez 25.14). Essa ação 
envolve o derramamento de sangue porquanto sangue foi derramado (SI 79.10). 

Bibliografia: — TH AT, v. 2, p. 106-8. 
E.B.S. 

1414 I?p] (nãqar) distanciar-se, alienar-se (Ez 23.18, somente). 

1415 *r]f?J (náqap) /, pôr abaixo. Ocorre no nifal (Is 10.34) e no piei (Jó 19.26). 

Termo Derivado 

1415a =]pi: (nôqep) derrubada (Is 17.6; 24.13). 

1416 ^pl (náqap) II, rodear, circundar. 

Termo Derivado 

1416a n?p: (niqpâ) corda (de prender cativos) (Is 3 24) 
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Emprega-se nãqap basicamente no hifil, "fazer rodear" ou "deixar rodear". Os dias 
têm o seu "turno" (Jó 1.5; lit., "quando os dias de banquete deram volta completa"), com 
as pessoas oferecendo banquetes cada uma na sua vez. No sentido de "cercar", "circundar", 
esse verbo é, com freqüência, paralelo do verbo mais usual sãbab (veja-se, por exemplo, 
SI 22.16 [171). Redes para apanhar animais são lançadas ao redor (Jó 19.6), e os israelitas 
são proibidos de rapar ou aparar o cabelo em volta da cabeça (deixando uma mecha de 
cabelo em cima, imitando assim adoradores pagãos — Lv 19.27), em alguns dos usos mais 
específicos ou técnicos de nãqap. 

No outro extremo, um sentido abrangente é resultado da ocorrência deste verbo em 
Isaías 15.8, em que um grito rodeia as fronteiras de Moabe, deixando implícita a idéia de 
"por toda parte". 

M C F. 

1417 ppJ (nqq). Aceita como raiz de: 
1417a p*pj (nãqiq) fenda (de rocha). Usada somente junto com sela', "rocha" (Is 

7.19; Jr 13.4; 16.16). 

1418 ~*pj (nãqar) furar, bicar, cavar (e.g., Pv 30.17; Nm 16.14). 

Termo Derivado 

1418a r"7,p: (neqãrã) buraco, fenda (Êx 33.22; Is 2.21). 

1419 wp: (nãqash) bater, golpear (e.g., SI 9.17; Dt 12.30). 

"Ij (nér). Veja o n? 1 333a. 

1420 (nérd) nardo. 

Este substantivo, que ocorre apenas três vezes no AT (todas elas em Cantares: 1.12; 
4.13-14) denota extrato oleoso aromático do Nardostachys jatamansi, do norte da índia, 
uma planta perene aparentada da valeriana. O nome deriva de um verbo sânscrito, 
naladã, "exalar um aroma", e a palavra provavelmente chegou até o hebraico e o grego 
por intermédio do persa nârdin. 

Em Cantares de Salomão, as descrições tanto do rei quanto da noiva são adornadas 
por meio de referências a este aroma preciosíssimo, utilizado ainda hoje na índia para 
perfumar os cabelos. Importado, nos tempos bíblicos, em caixas lacradas de alabastro, era 
reservado para ocasiões muito especiais. Uma ocasião dessas foi quando Maria ungiu os 
pés de Jesus durante a refeição oferecida para comemorar a ressurreição e recuperação 
de seu irmão Lázaro. O valor desse produto fica patente no mesmo relato (veja-se João 
12.3-5) em razão da queixa de Judas de que aquela libra do ungüento poderia ser vendida, 
e o dinheiro ganho, equivalente ao salário de onze meses e meio de um trabalhador, 
poderia ter sido posto na sua própria caixa de esmolas. 

Bibliografia: — COOPER, W. E. S., Spikenard, in: ZPEB. 
M.C.F. 
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1421 KÇI (nasã7) erguer, carregar, tomar. 

Termos Derivados 

1421a r i r á : (n'éâ'â) carga (Is 46.1, somente). 

1421b ti^in: {nãéil I, príncipe, chefe, líder. 

1421c (nãéH II, neblina que sobe, vapor (e.g., Jr 10.13; 51.16). 
142ld t í õ p (maséã') I, carga, fardo, levantamento. 
142le tiSyD (maééa ) II, peso, oráculo. 
142lf WDO (maséõ') levantamento, parcialidade (2 Cr 19.7). 
142lg HHto (maésã'â) nuvens levantadas (Is 30.27). 
142Ih t n ^ Q (mas'êt) subida, levantamento, fardo, porção. 

1421i (sf) altivez (Jó 20.6). 
142 l j HKÜ (é"ét) exaltação, dignidade (Gn 49.3), inchaço (Lv 13.2), levantar 

(Jó 41.25 117)). 

O grau qal desta raiz é empregado quase 600 vezes com basicamente três sentidos 
distintos: "erguer"; "suportar", "carregar", "apoiar"; "tomar", "levar embora". A raiz 
aparece em ugarítico como ng, "erguer", "levantar", e em acadiano como naSü. Existem 
outras 60 ocorrências nos graus nifal, piei e hitpael. Há apenas duas ocorrências no hifil, 
Levítico 22.16 e 2 Samuel 17.13, sendo este último caso textualmente problemático. O 
total de usos do verbo em todos os graus é 655. 

O significado "erguer" é empregado tanto literal quanto figuradamente em muitas 
expressões. O "levantar a mão" é usado para referir-se ao fazer um juramento (Dt 32.40; 
Ez 20.5, 6, 15; etc.), ao praticar violência (2 Sm 18.28), como sinal (Is 49.22) e para 
castigar (SI 10.12). "Levantar a cabeça [de alguéml" é usado para referir-se à restauração 
da pessoa a uma posição de honra (Gn 40.13, 20; ARA, "reabilitar"), à demonstração de 
alegria e independência (Jó 10.15; Zc 2.4; SI 83.3), e como expressão figurada designativa 
das vergas das portas da cidade (SI 24.7, 9). "Erguer o rosto ou semblante" tem o sentido 
de demonstrar uma boa consciência, confiança, favor ou aceitação (2 Sm 2.22; lit., ae como 
eu poderia erguer o meu rosto para Joabe?"; ARA, "e como me avistaria rosto a rosto com 
Joabe?"). "Erguer os olhos" é usado, freqüentemente num uso pleonástico, antes de verbos 
que denotam olhar ou ver (Gn 13.10, 14), para indicar amor a outras pessoas ou desejo 
por elas (Gn 39.7), na direção de Deus (SI 123.1) e para um ídolo (Ez 18.6, 12, 15). 
"Levantar a voz", também utilizado pleonasticamente diante de verbos que denotam 
lamento e choro (Gn 27.38; 1 Sm 30.4), pode indicar regozijo (Is 24.14). "Levantar (algo) 
com a voz", podendo esse algo ser o nome do Senhor (Êx 20.7), orações (2 Rs 19;4; Jr 7.16 
11.14), uma canção (Nm 23.7) e censuras (SI 15.3). O coração "levanta alguém", incitando 
a pessoa a ação (Êx 35.21, 26; 36.2), ou tornando-a presunçosa e orgulhosa (2 Rs 14.10). 
Nesta categoria, erguer ou carregar, surge também o primeiro dos três importantes 
significados relacionando esta palavra com o pecado. As pessoas podem "levantar", 
adquirir ou contrair iniqüidade e pecado por profanar o Tabernáculo (Êx 28.43; N m 
18.22), por odiar o próximo (Lv 19.17), por encostar num animal morto (Lv 22.9) ou por 
profanar as ofertas do Senhor (Nm 18.32). 
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A segunda categoria semântica, de "suportar" ou "carregar", é especialmente 
empregada para designar o carregar a culpa ou castigo do pecado. É assim que Caim diz 
em Gênesis 4.13: "E tamanho o meu castigo, que já nào posso suportá-lo". A expressão "ele 
levará a sua iniqüidade" ocorre com freqüência (Lv 5.1, 17; 7.18; Nm 5.31; 14.34, etc.). 

Isso facilmente leva ã idéia de carregar a culpa de outrem por meio de representação ou 
substituição (Lv 10.17) ou do bode expiatório (Lv 16.22). A raiz sãbal, "carregar um 
fardo", em Isaías 53.11, encontra, no versículo seguinte, um paralelo na palavra nãsã\ 

"[o Servo] levou sobre si o pecado de muitos", como também em Isaías 53.4. Estas dívidas 
também podiam ser passadas de pai para filho, temporariamente, afetando a existência 
terrena do indivíduo (Nm 14.31, 33). Mas Israel errou ao aplicar fatalisticamente a idéia, 
considerando que isso ocorreria de forma contínua e irrevogável eternidade adentro (Ez 
18.19-20), pois o contrário está claramente dito em Deuteronômio 24.16. 

A terceira categoria ressaltava o levar embora, o perdoar o pecado, a iniqüidade e a 
transgressão. Essa ação de levar embora o pecado é tão característica que é relacionada 
como um dos atributos divinos (Êx 34.7; Nm 14.18; Mq 7.18). Com freqüência essa forma 
cie nãsã' é usada em orações de intercessão, como, por exemplo, pelo mensageiro dos 
irmãos de José (Gn 50.17), por Faraó (Êx 10.17), por Moisés em favor de Israel (Êx 32.32; 
Nm 14.19), por Abigail em favor de Nabal (1 Sm 25.28), e na súplica de Saul a Samuel 
(1 Sm 15.25). Josué emprega o verbo em seu discurso de despedida (Js 24.19). Sem dúvida 
alguma, a expressão clássica desse significado encontra-se em Salmos 32.1, 5. O pecado 
pode ser perdoado e esquecido, pois ele é erguido e levado embora. 

As idéias passivas, intensivas, reflexivas e causatívas das três categorias básicas são, 
freqüentemente, vistas nos outros graus, mas sem ser aplicadas à doutrina do pecado, com 
a possível exceção de casos pouco comuns, como o hifil em Levítico 22.16, "fazer alguém 
levar sobre si a culpa da iniqüidade". 

nãsi ' . I. Príncipe, chefe, líder, comandante, governante, soberano. Vocábulo usado 
128 vezes, 60 delas para referir-se a vários líderes de Israel (Nm 1.16, 44; 2; 7; 34). 

A mesma palavra denota os chefes ismaelitas (Gn 17.20; 25.16), os líderes midianitas 
(Nm 25.18; Js 13.21), o príncipe cananeu de Siquém (Gn 34.2), o príncipe do Egito (Ez 
30.13), Meseque e Tubal (Ez 38.2-3; 3y.l ) e os príncipes da terra (Ez 39.18). 

Alguns estudiosos, inclusive Ephraim Speiser (Genesis, AB, p. 170), sustentam que 
nãsi' designa um oficial que foi "elevado" ou "erguido" na, ou pela, assembléia local. Por 
conseguinte, significa "ascendido" e, portanto, "eleito". Em geral cita-se a frase "estes 
foram os chamados (ou escolhidos]" (Nm 1.16) em apoio a essa sugestão etimológica. 

O termo aplica-se a qualquer governante do povo de Deus (Êx 22.28 [27]), aos líderes 
da congregação (Êx 16.22; Js 9.15, 18; 22.30; etc.) e a Salomão (1 Rs 11.34). 

Contudo, o uso mais significativo do termo se encontra nos escritos do profeta 
Ezequiel. Dos 36 usos em Ezequiel, nada menos do que 20 se referem ao futuro príncipe 
davídico, o Messias. Conquanto Ezequiel 34.24 e 37.25 sejam claros, as demais referências 
ao príncipe escatologico em Ezequiel 44, 45, 46, 48 são objeto de debate porque ele é 
apresentado como alguém sem direitos sacerdotais, que faz em favor de si mesmo uma 
oferta pelo pecado (45.22) e tem filhos (46.16). Charles Feinberg acredita que ele seja um 
"futuro renovo da dinastia davídica, o qual, na condição de soberano, representará o 
Messias nos negócios da terra". 
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massã'./. Carregamento, fardo, levantamento, sofrimento, tributo. A palavra ocorre 
39 vezes e, em seu contexto mais natural, refere-se à carga ou ao fardo posto sobre o 
lombo de animais como jumento (Êx 23.5), mula (2 Rs 5.17) e camelos (2 Rs 8.9). Isaías 
identifica um desses carregamentos como constituído de ídolos mudos e ineficazes dos 
babilônios, que foram levados embora como parte dos despojos do cativeiro (Is 46.1-2). 
Talvez 2 Crônicas 17.11 se enquadre nesta categoria, "carga de prata" (c f PIB), i.e., prata 
em grande quantidade, ou "prata como tributo" ( A R A ) . 

Um dos usos mais comuns desse substantivo se encontra em Números 4.15, 19, 24, 
27, 31, 32, 47, 49, em que os coatitas, os gersonitas e os meraritas são incumbidos de 
transportar várias partes do Tabernáculo. 

Um trecho debatido é 1 Crônicas 15.22, 27. A tradução de sar hammassã' como 
"chefe dos cantores" é indefensável. O significado da raiz é "erguer" e não "expressar". Keil 
comenta que a LXX, a Vulgata e Lutero (e podemos acrescentar várias outras traduções) 
estavam erradas em relacionar a palavra que designa "fardo" com a idéia de canto; pelo 
contrário, o contexto trata de carregar a arca, e massã' é o vocábulo usual nesse contexto. 
Essa passagem deve ser harmonizada com Números 4; 2 Crônicas 20.25; 35.3. 

Na categoria de usos figurados, uma passagem interessante é Ezequiel 24.25, que 
emprega uma forma nominal do verbo, "o levantamento de sua alma" (lit.), com o sentido 
de "o anelo de sua alma", ou seja, aquilo para que estão elevando sua alma. Isaías 22.25 
contém uma referência messiânica bastante debatida, a saber, a referência à "estaca", 
yüLéd. O peso posto sobre esta "estaca" será derrubado e cairã. A questão é se o peso 
(ARA, "carga") é Sebna (David Baron) ou Eliaquim (E. J. Young), mas certamente essa é 
uma referência figurada a alguma autoridade israelita desonesta. Esse uso é semelhante 
àquele em que se diz que o povo é um fardo (Nm 11.11, 17; Dt 1.12; 2 Sm 15.33; Jó 7.20). 
O salmista até mesmo se refere a suas iniqüidades como "fardos pesados" (S1 38.4 [5]). 

massã*. II. Peso, sentença pesada., i.e., uma fala profética de caráter ameaçador ou 
intimidatório (ARA, "sentença"). A palavra aparece 27 vezes, apenas em contextos 
proféticos, com as exceções de Provérbios 30.1; 31.1. 

Esta palavra tem tido duas traduções diferentes desde a época pré-cristã. A mais 
antiga é "peso". Esse era o ponto de vista do Targum de Jônatas, Áquila, a versão siríaca, 
Jerônimo (em seu comentário sobre Na 1.1), Lutero, Calvino, Hengstenberg e J. A. 
Alexander. No entanto, outros entendem que o vocábulo tem o sentido de "oráculo", 
"pronunciamento" ou "profecia", sugerindo uma raiz hipotética nãsã\ "proferir" ou 
"receber". Entre os que defendem essa idéia pode-se alistar a LXX, Cocceius, J. D. 
Michaelis, Lowth e E. J. Young. 

O argumento mais decisivo em favor da primeira tradução se encontra na obra de 
E. W. Hengstenberg, Christology of the OT, no comentário sobre Zacarias 9.1 (v. 3, p. 339-
43). O argumento observa acertadamente que: 1) O contexto dessas profecias consiste 
exclusivamente de ameaças. 2) A palavra maééã' nunca vem seguida do genitivo de quem 
fala, tal como em n"um YHWH, "dito de Yahweh", mas sempre está associada com o 
genitivo do objeto, por exemplo, o massã' de Babilônia, de Moabe, etc., mesmo quando é 
intercalado um elemento adicional, como em Zacarias 9.1; 12.1; Malaquias 3.1 ("o massa 
da palavra do SENHOR contra Israel", lit.). 3) Os usos da palavra massã' não revelam 
nenhum exemplo de um substantivo derivado de nãsã' com o sentido de "proferir". 4) 
Mesmo as alegadas exceções de 1 Crônicas 15.22, 27 (veja-se massã'I); Lamentações 2.14; 
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Zacarias 12.1; e Jeremias 23.33 e ss. são provas que favorecem este ponto de vista, e não 
o contrário. 

O sentido correto de Lamentações 2.14 é que os falsos profetas "viram pesos e 
cativeiros vãos para ti", e não "[tiveram] visões de sentenças falsas". Os pesos e ameaças 
de dispersão que foram preditos contra os poderes imperiais jamais se concretizaram. A 
palavra maddúhim só pode ter o sentido de "dispersão" ou "cativeiro", de modo que maé'ôt 
necessariamente diz respeito ao inimigo. 

Zacarias 12.1 também não é uma passagem animadora. Pode-se fazer afirmação 
semelhante acerca da passagem de Jeremias 23.33, 34, 36, 38. A ofensa dos zombadores 
não era que eles tinham atribuído o sentido negativo de peso à palavra massácom a 
qual Jeremias estaria indicando uma profecia animadora, mas sim que eles faziam troça 
dessas solenes declarações de juízo da p a r t e Hn Senhor. Eles indagaram, em tom 
zombeteiro, que nova e pesada palavra Jeremias tinha para o maravilhoso pessoal de 
Jerusalém. Mas isso tudo demonstra que eles entenderam a mensagem: era uma sentença 
pesada, não apenas uma profecia ou expressão vocal! 

Isaías emprega essa idéia de peso em suas mensagens contra as nações estrangeiras. 
A palavra ocorre em 13.1 (Babilônia), 14.28 (Filístia), 15.1 (Moabe), 17.1 (Damasco), 19.1 
(Egito), 21.1 (Babilônia), 21.11 (Dumá), 21.13 (Arábia), 22.1 (Vale da Visão) e 23.1 (Tiro). 
Ele também a utiliza no meio de seus ais, em 30.6 (contra a Besta do Sul). Todas essas 
mensagens são de natureza ameaçadora, embora ocasionalmente venha em seguida uma 
promessa alvissareira, tal como em Isaías 19.16-25. 

Outros "pesos" tratam de Nínive (Na 1.1), Judá (Hc 1.1), Damasco (Zc 9.1), Jerusalém 
(Zc 12.1), Israel (Ml 1.1), Zabade (que assassinou o rei Joás, 2 Cr 24.27) e o rei Jorão (2 
Rs 9.25). 

Mesmo as duas passagens de Provérbios não são exceção. As palavras de Agur, em 
Provérbios 30.1, são um fardo pesado lançado sobre a razão, a qual rapidamente se volta 
para a auto-exaltação. Essa fala é basicamente uma censura, por isso é descrita como 
"peso" (cf . TB). A palavra de Lemuel em Provérbios 31.1 é, semelhantemente, "um peso 
com que sua mãe o corrigiu" (cf TB). 

mas^êt. Subida, levantamento, fardo, porção. Existem 17 ocorrências desta palavra. 
Ela designa, basicamente a fumaça que sobe (Jz 20.38, 40) ou um sinal que é 

levantado (Jr 6.1). (Cf a carta de Laquis n? 4, linha 10.) O mesmo movimento básico se 
vê no erguer as mãos em oração (SI 141.2). 

De conformidade com o argumento que entende massá' como fala profética (veja 
acima), esta palavra se refere ao peso da censura em Sofonias 3.18. O mesmo pensamento 
se encontra em Lamentações 2.14. O fardo ou calamidade previstos, dirigidos pelos falsos 
profetas contra os poderes imperiais, jamais se concretizam. 

O significado mais interessante é o de "porção", "dádiva", "presente" ou "contribuição" 
que é carregado, isto é, levado, até uma outra pessoa. Em Gênesis 43.34 o vocábulo se 
refere a porções que José, da sua mesa, deu a seus irmãos, mas em 2 Samuel 11.8 ela 
indica o presente de Davi dado ao leal e não desconfiado Urias. A tribo de Judá nega ter 
recebido vantagens do rei Davi (2 Sm 19.42 [43], onde aparece a palavra relativa niséè't). 
Jeremias também é solto e recebe uma dádiva ou presente (Jr 40.5) 

Amós 5.11 emprega a palavra para designar um presente obrigatório ou um imposto 
ou tributo injusto. E exatamente esse o sentido da palavra no fenício tardio: "pagamento" 
ou "imposto". A palavra era, portanto, também aplicada a pagamentos ou contribuições 
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religiosas (2 Cr 24.6, 9; Ez 20.40). 
Bibliografia: — FEINBERG, Charles, The prophecy of Ezekiel. Moody, p. 258. — 

HENGSTENBERG, E. W. , Christology of the Old Testament, Clark, 1875, p. 339-43. — 
RICHARDSON, TWB, p . 85-6. — THAT, V. 2, p . 109-16. 

W.C.K. 

1422 (nãsag) alcançar, atingir, apoderar-se de. Ocorre somente no hifil. 

Em todas as versões, "alcançar" é a tradução mais comum de nãsag. O verbo é 
encontrado apenas no grau hifíl, freqüentemente ocorrendo junto com rãdap, "perseguir". 
Os léxicos são da opinião de que existe uma relação etimológica com os conceitos de 
"ligar", "fixar", "emaranhar", "agarrar". No entanto, seu campo semântico no hebraico dá 
ênfase às idéias de "realização", "conquista", "obtenção". A aquisição de riquezas ou bens 
é a conotação de, por exemplo, várias estipulações legais em Levítico (veja 14.21; 25.47), 
e ter alegria e júbilo, a de Isaías 35.10. 

O sentido de "chegar até um local" aparece em Gênesis 31.25, em que Labão alcança 
o fugitivo Jacó, mas "atingir uma boa idade" é a idéia de Gênesis 47.9. A ameaça física 
está implícita na advertência de Davi a respeito de Absalão (2 Sm 15.14), ao passo que 
uma adaptação um tanto quanto figurada ocorre com relação a bênçãos e maldições (Dt 
28.2, 15). 

M.C.F. 

n^lw: (nesu'â). Veja u n? 1 421a. 

WÍBJ (násil. Veja os n?8 1 421b, 1 421c. 

*pg?: (nãéaq). Veja o n! 2 266. 

1423 ""IÍLTJ (nsr ) . Ace i ta como ra iz de: 

1423a "TK3Q (massôr) serra (Is 10.15, somente). 

1424 (nãshã0 I, emprestar a juros, emprestar com usura, ser credor. 

Termos Derivados 

1424a ituQ (mashshã') empréstimo a juros (Ne 5.7. somente). 

1424b (mashshã'â ) empréstimo. 

Dependendo do contexto em que a forma verbal ocorre, alguém ou tem um credor ou 
age como credor de outrem. Ele "faz exceções" da pessoa que lhe deve, muitas vezes de 
modo impiedoso, conforme se vê nas palavras "usura" e "agiota". Essa questão era vista 
como algo tão grave que, num salmo que celebra a escolha e o cuidado divinos de Davi, 
este é descrito como alguém que tem a proteção de Deus contra tal abuso (SI 89.22 (231). 
Veja-se também o verbo nashak, "morder", que ê usado quase como sinônimo de nãshã'. 
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Salmos 55.15 [161 apresenta o problema de como interpretar o verbo: "que a morte 
cobrc deles" (i.e., "a dívida deles com a natureza"; de nãshã' I) ou "que a morte venha 
repentinamente sobre eles" (ou "... apanhe-os desprevenidos"; de nãshã' II, "enganar"). 
É algo bastante claro que essas duas raízes são distintas no hebraico bíblico; nãshã' I 
está associada com um verbo árabe que significa "adiar", "vender a crédito", ao passo que 
nãshã' II está relacionada com o árabe "remover". Parece que a segunda raiz também é 
aparentada de shãw, "impiedade", "falsidade", "vaidade". No entanto, no caso deste par 
homônimo, pode ter havido uma fusão morfo-semântica. 

Um paralelo interessante desta última possibilidade é oferecido pela raiz semítica 
bãdal, bastante comum, que em hebraico bíblico, significa "separar". Qualquer que seja 
a ligação com o hebraico bíblico, é fácil ver a relação entre o ugarítico bdl, "comerciar", 
com o etiópico (dialeto tigre) badla, "mudar", "trocar", "permutar (mercadoria)". Contudo, 
nos dialetos tigrinia e amárico, baddala significa "fazer mal a alguém", "cometer pecado", 
sendo que um vínculo semântico aparente se acha na expressão tigre kanfar badla, 
"mudar o lábio" (i.e., quebrar uma promessa), havendo um interessante cognato árabe 
iraniano com o sentido de "mentir" ou "enganar". E possível que tenha existido uma 
relação assim entre as duas raízes nãshã' em hebraico, embora isso esteja oculto aos 
nossos olhos por falta de indícios em inscrições. 

(Quanto a outros tratamentos sobre as perplexidades desta raiz, devem-se consultar 
os "Collected Writings, de E. A. S P E I S E R , Oriental and Biblical studies, p. 140, bem como 
KB, que aponta para uma relação com o acadiano rãshü, "credor", e cnm dialetos 
aramaicos, nos quais rshy e rsh' possuem sentidos tais como "reivindicar", "tomar um 
empréstimo". Speiser esclarece a prática antiga de usura, mostrando que do valor 
emprestado descontavam-se os juros normais e que a "usura" consistia numa segunda 
taxa de juros cobrada depois que o devedor inadimplente era preso como escravo. (Cf . 
neshek.) 

No qal o sentido do particípio pode ser tanto o de "devedor" quanto o de "credor", o 
que é determinado pelo contexto. O significado de "devedor" também pode ser indicado 
com o uso de um objeto preposicionado, como bi, "contra mim". No hifil o sentido é sempre 
o de "extorquir", "agir como credor". 

mãshshã'. Usura, dívida. (Veja abaixo.) 

mashshã'â. Empréstimo, dívida. Os dois substantivos derivados podem referir-se tanto 
ao empréstimo, à dívida assumida, quanto aos juros (ou usura) cobrados. Neemias 10.31 
[321 acrescenta uma interessante observação processualística, referindo-se ao empréstimo 
como "assumido com a mão". 

M.C.F. 

1425 {nãshã') II, iludir, enganar. Ocorre somente no nifal e no hifil. 

Termos Derivados 

1425a "pfcOQ (rnashshã'ôn) astúcia, dissimulação (Pv 26.26, somente). 
1425b rritftôQ (mashshú'ôt) enganos (SI 73.18; 74.3). 
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1428 ntM (nashâ) 

Ocorrendo apenas uma vez no grau nifal, este verbo c usado no hiGl principalmente 
no sentido de "desencaminhar", "seduzir", "desorientar", "enganar", inclusive com a idéia 
de auto-engano, conforme se vê em Jeremias 37.9, onde o objeto do verbo é "vossas almas" 
(lit.). 

Já foram vistas as questões de como traduzir Salmos 55.15 [161 e da possível relação 
histórica entre este verbo e o verbo precedente (q.v.). 

A ocorrência mais conhecida deste verbo se encontra, é claro, em Gênesis 3.13, em 
que Eva se defende, transferindo a culpa de seu pecado para a serpente enganadora. No 
total, este verbo é usado pouco mais de uma dúzia de vezes no AT; o conceito de 
"desencaminhar" ou "enganar" é transmitido também por alguns outros verbos ou 
expressões idiomáticas. Um exemplo deste último caso é o emprego de gãnab, "roubar", 
no sentido de apoderar-se furtivamente de pessoas ou corações, pãtâ, "adular", " seduzir", 
"enganar", rãmá, "iludir", "enganar", e shãqar, "mentir", "tratar falsamente", citados em 
ordem decrescente de ocorrências, são outros sinônimos encontrados com maior 
freqüência. 

M.C.F. 

1426 (nõshab) soprar (Is 40.7; SI 147.18; Gn 15.11). 

1427 HÜJ (náshâ ) /, emprestar, ser credor. 

Termos Derivados 

1427a (nesht) dívida (2 Rs 4.7, somente). 
1427b ~IC?Q (mashsheh) empréstimo (Dt 15.2, somente). 

1428 (nashâ) II, esquecer, despojar. 

Termo Derivado 

1428a rrç : Crfshiyâ) esquecimento (SI 88.13). 

Devido ao fenômeno de homonímia, temos um problema de tradução em Jó 11.6. A 
IBB traduz por "Deus exige de ti"; a ARA., "Deus permite [ou, faz] seja esquecida". Existe 
provavelmente um cognato ugarítico, que aparece em UT 19: n? 1 661, nsy (?), e 
certamente um etiópico (do dialeto tigre), nasã, "desaparecer da memória", tanãsã, 
"abandonar", "esquecer". 

É igualmente interessante que, em Jeremias 23.39, o infinitivo absoluto de uma raiz 
nãshã' seja usado para modificar o presente verbo, que é um lamedh-he. Nessa passagem 
a IBB opta por ler nãsâ', "certamente eu vos levantarei", talvez com base no fato de que 
em algumas línguas cognatas a consoante média da raiz é o sin. Mas, uma vez que essa 
é uma variante normal entre o hebraico e o árabe (mais o ugarítico e o etiópico), somente 
algumas ocorrências em dialetos aramaicos favoreceriam tal emenda. 

Uma tradução do verbo como "despojar de" ou "privar de" ocorre em Jó 39.17, em que, 
se fala do estranho comportamento da avestruz, expressa-se a idéia de "privou-a de 
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1429 Hü: (nãsheh) 

sabedoria" mediante a figura "levou-a a esquecer a sabedoria", como se ela realmente 
tivesse a obrigação de saber melhor. 

n cshiyâ. Esquecimento. Ocorre numa descrição do Sheol ou Destruição (Abadom), "terra 
do esquecimento" (SI 88.12 [13]). 

M.C.F. 

1429 nrJI (nãsheh) nervo ou veia da coxa (Gn 32.33). É incerta a relação deste 
vocábulo com as raízes acima. 

"0: (neskí). Veja o n? 1 427a. 
rrcq (neshiyâ). Veja o n? 1 428a. 
np-p: Wshiqã). Veja o n? 1 435a. 

1430 Jtil (nãshak ) picar. 

Termos Derivados 

1430a (neshek) juros, usura. 

1430b f ] Ç 3 (nãshak) emprestar a juros, emprestar com usura. Verbo 
denominativo. 

Sempre que o verbo "picar" ocorre no sentido físico literal, o sujeito do verbo é uma 
cobra ou serpente. No único caso em que homens (falsos profetas) são os que "picam" ou 
"mordem", a ARA parafraseia, "quando [eles] têm o que mastigar", conforme mencionado 
acima (Mq 3.5). A passagem de Habacuque 2.7 traz algo semelhante. É no contexto da 
famosa afirmação de que "o justo viverá pela sua fé" (2.4) que se indaga aos ímpios de 
Israel "não se levantarão de repente os que te picam?" (lit.), pergunta que é paralela de 
"não despertarão os que te hão de abalar?" A ARA traduz "os que te picam" por "os teus 
credores". 

É interessante que em amárico moderno o cognato não é usado apenas em referência 
a serpentes, mas também a cães e outros mamíferos e até mesmo abelhas. (Embora em 
etíope clássico o vocábulo seja nasaka, em amárico o verbo sofreu uma metátese 
consonantal, nakkassa.) É de suspeitar que o emprego mais abrangente em amárico seja 
o uso mais primitivo, visto que o substantivo "juros" preserva o sentido de "mordida de 
arrancar um pedaço", ao passo que a picada de uma cobra não provoca essa impressão. 

Em hebraico sinônimos de "picar", "morder", são, por exemplo, qãrats, "beliscar", 
"cortar um pedaço", "rasgar" (o cognato etíope deste verbo possui um substantivo 
derivado, "tarifa alfandegária"), bãla', "engolir", "comer avidamente", "devorar" (tendo um 
animal como sujeito em Êx 7.12), e a palavra usual para "comer", 'ãkal, que também tem 
o sentido de "consumir". Sansão chama o leão de "o comedor" (Jz 14.14). Escritores árabes 
utilizam o mesmo título para se referir ao leão. 

Quanto a outras maneiras de exprimir os conceitos associados com o pagamento ou 
recebimento de "juros" ou "usura", vejam-se os verbos nâshã' e nãshâ, junto com seus 
derivados. [Acerca do emprego do substantivo "usura" ou "juros", novos estudos têm 
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1433 CÜ: (,nãsham) 

esclarecido a situação apresentada em Levítico 25.35-54. Com freqüência se supõe que 
essa passagem e a de Deuteronômio 23.19-20 proíbam que um israelita empreste a juros 
a outro israelita. De fato, Israel foi constantemente lembrado de dar aos pobres, mas, 
conforme destacado por Speiser, Levítico 25 não pode estar se opondo à cobrança de juros, 
pois a passagem fala da escravização do devedor (Lv 25.39; Oriental and Biblical studies, 

collected writings of E. A. Speiser, ed. por F L N K E L S T E I N & G R E E N B E R G , p. 131-5, 140-1). 
Ele mostra que os termos neshek, "usura", e marbtt, "juro extra", encontram excelentes 
paralelos em tabuinhas de Alalakh e Nuzi. Sabe-se melhor como os acordos funcionavam 
nesses dois lugares. Faziam-se empréstimos, descontando-se os juros já de início. Um 
devedor poderia receber apenas 80 siclos de um empréstimo de 100 siclos. É esse o antigo 
emprego da palavra neshek. Quando o empréstimo vencia, a pessoa, caso não pudesse 
pagar, era tomada como escrava (Lv 25.35, wehehrzaqtã bô, "e tu o prenderás (a ti]"; mas 
cf. versões em português). No entanto, de acordo com a prática vigente ao redor e também 
de acordo com Levítico, não se podia cobrar juros adicionais (neshek ou marbit). Caso se 
exigisse uma segunda taxa de juros bem como a sujeição a trabalhos escravos, o devedor 
provavelmente jamais teria condições de saldar o empréstimo. Ademais, o código levítico 
determina o tratamento humano da pessoa assim escravizada. Essa não era uma 
característica da legislação dos países vizinhos. Em suma, havia permissão de se 
cobrarem juros, mas não juros irreais (usura). R L . H . ] 

Na legislação de Deuteronômio 23.19-20 encontra-se a proibição de "emprestar com 
usura" (ARA, "juros") não apenas "dinheiro", mas também comida e "qualquer coisa que 
se empresta com usura" (idem). Nos termos mais simples, o que tanto o verbo quanto o 
substantivo denotam é qualquer cobrança abusiva feita por ocasião do pagamento da 
dívida, tanto sobre dinheiro quanto sobre outra coisa emprestada. Lembrando-nos de que 
a cunhagem de dinheiro, tal como o conhecemos, foi desconhecida até o século sétimo a.C., 
é facilmente compreensível essa imprecisão de sentido. 

neshek . Usura, juros. A relação entre esse substantivo e o verbo de origem "picar", 
"morder", é demonstrada por um claro uso em ugarítico: o verbo nik significa "picar" (diz-
se da serpente), e o substantivo ntk tem o sentido de "juros". 

n ã s h a k . Emprestar a juros, emprestar com usura. Verbo denominativo. A ARC traz 
"morder" (e.g., Hc 2.7), mas é preferível "emprestar com juros" ou "emprestar com usura". 

Bibliografia: — R L C H A R D S O N , TWB, p. 206-8. 
M.C.F. 

1431 HÇv- (nishkâ) câmara, quarto. Uma forma rara de lishkâ (q.v.). 

1432 ^Z (nãshal) escapulir, cair (Dt 19.5), tirar (Êx 3.5), expulsar (Dt 7.1, 22). 

1433 CO: (nãsham) ofegar (Is 42.14, somente). 

Termos Derivados 

1433a tnOÇD (n'shãmâ) respiração. 
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1405 (nãtsats) 

1433b triDrôn (t inshemet ) gralha (?), camaloãn (?). 

n e shâmâ . Respiração. Este substantivo, quando empregado com referência ao homem, 
tem em geral o sentido de "fôlego de vida". É, com freqüência, usado junto com rüah, 

"espírito", e parece ser palavra sinônima de nepesh, "alma" (q.v.). Às vezes é traduzida por 
"espírito" (Jó 26.4; Pv 20.27). Quanto a Provérbios 20.27, alguns crêem que a palavra 
denote a mente ou o intelecto. Em Isaías 2.22 a referência ao homem, "cujo fôlego está no 
seu nariz", é uma figura da fragilidade humana. A própria existência é frágil. O sopro de 
Deus pode referir-se à sua atividade criadora (como em Gn 2.7), mas também pode ser um 
vento quente que ateia fogo (Is 30.33), um vento destruidor (2 Sm 22.16 = SI 18.15 [161; 
Jó 4.9) ou até mesmo um vento suficientemente frio para produzir gelo (Jó 37.10). 

O fato dc que a exata tradução deste substantivo tem de oscilar de acordo com o 
contexto em que é usado, fica claramente demonstrado nos seguintes casos. Na expressão 
poética de 2 Samuel 22.16 (o paralelo de SI 18.15 [ H 16]), nishmat rüah tem o sentido 
de "rajada do fôlego" (ARA, "iroso resfolegar"), ao passo que em Gênesis 7.22 nishmat-rüah 

hayim (lit., "o fôlego do espírito de vida") significa "o fôlego de vida". O conceito concreto 
de "seres que respiram [isto é, vivos]" é expresso por neshãmá tanto na forma singular 
(como em Js 1 0 . 4 0 ) quanto na plural (Is 5 7 . 1 6 ) . 

t i n s h e m e t . Um animal. "Gralha" e "camaleão" na ARA e BLH; "porfirião" e "toupeira" na 
IBB e ARC. Palavra usada apenas três vezes (Lv 11.16, 30; Dt 14.16), em listas de animais 
proibidos para comer, tinshemet provavelmente denota dois membros do reino animal que 
aparentemente foram assim chamados por características de respiração ou assovio. Deve-
se consultar em dicionários bíblicos verbetes acerca desses animais mencionados acima 
e também o livro Flora and fauna of the Bible (United Bible Societies). 

M.C.F. 

1434 (nãshap) soprar (Is 40.24; Êx 15.10). 

Termos Derivados 

1434a (neshep) crepúsculo (e.g., Gn 3.8; Jr 13.16). 
1434b (yanshüp) coruja (?), íbis (?) (Is 34.11; Lv 11.17; Dt 14.16). 

1435 p0 ] (nãshaq ) /, beijar. 

Termo Derivado 

1435a n p - q (neshíqâ ) beijo (Ct 1.2; Pv 27.6). 

Nas três passagens em que este verbo aparece numa forma homônima denominativa 
(assim se supõe), ele é traduzido por "armar" (1 Cr 12.2; 2 Cr 17.17; SI 78.9), mas deve-se 
vê-lo como um verbo totalmente distinto, nãshaq II. Pode-se, no entanto, identificar 
alguma associação do cognato árabe nasaqa, "amarrar [um objeto a outrol", "estar 
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1435 ptM 0nãshaq) 

amimado" , com uma ou ambas as raízes hebraicas Na verdade, esse pode ser um indício 
de uma origem comum. 

A expressão "todo meu povo beijará tua boca" (lit., Gn 41.40), dita por Faraó a 
respeito de José, quando este foi empossado num alto cargo, tem provocado várias 
traduções e explicações. A ARC traz "por tua boca se governará todo o meu povo" (IBB, "por 
tua voz..."); a BJ traduz por "todo o meu povo se conformará às tuas ordens", sendo que 
a ARA adota algo parecido, "... obedecerá...". Citando 1 Samuel 10.1 (mencionado acima) 
e Salmos 2.12 como exemplo de beijo em que o vassalo demonstrava fidelidade ao seu 
senhor, S. R. Driver rejeita a idéia de "ser governado", mas prefere "pôr-se às ordens de", 
visto que nem todo o povo poderia literalmente beijar José. Quando, porém, levamos em 
conta que os orientais beijavam qualquer objeto recebido de um superior como sinal de 
respeito e submissão, parece preferível ver essa declaração como uma indicação do 
respeito e obediência a serem prestados às ordens de José. Em hebraico bíblico, num 
grande número de vezes "boca" refere-se a mandamentos ou ordens reais. Podemos 
também compreender Salmos 2.12 à luz disso e, desse modo, rejeitar a emenda conjectural 
envolvida na tradução da BJ, "beijai seus pés com tremor". Também a ordem "beijai o 
filho" pode ser entendida com o sentido de "beijai os pés do filho", o que teria origem no 
costume de beijar os pés do rei numa demonstração de fidelidade, "um costume bem 
conhecido como se vê em documentos da Babilônia e do Egito" (Artur WEISER, The 

Psalms, Westminster, 1962, p. 115). 
Stahlin assinala: "O AT não tem nada que se possa comparar com os beijos de 

natureza cultuai do paganismo" (TDNT, v. 9, p. 127; veja estudo sob ben.) 

São duas as ocorrências do substantivo. Numa temos uma demonstração genuína de 
afeição; e noutra, uma superficial. A primeira encontra-se no contexto do amor romântico 
(Ct 1.2), ao passo que a segunda fala do mal uso de um costume por aquele que pretende 
o mal, "leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são 
enganosos" (Pv 27.6). 

Quanto ao verbo, é preferível tratar primeiramente do uso mais restrito. O conceito 
de "tocar", "encostar", ocorre em Ezequiel 3.13, no texto em que o profeta descreve o tocar 
entre si ("beijar") das asas dos seres viventes, referindo-se evidentemente aos querubins 
cuias asas se tocavam enquanto ficavam sob a plataforma em que repousava o trono de 
Deus. 

O beijo era um costume bastante comum no antigo Oriente Médio, mas sempre com 
um significado especial. Beijos são dados, por exemplo, no pai, na mãe, no filho, no irmão, 
na esposa, no sogro ou na sogra, nas noras (Rt 1.9), em conterrâneos (2 Sm 15.5) e 
também na pessoa amada (Ct 8.1) e no amante (Pv 7.13). A importância do beijo como 
expressão de amor se vê no provérbio "como beijo nos lábios é a resposta com palavras 
retas" (Pv 24.26). Mas deve-se rejeitar o beijo de uma prostituta (Pv 7.13; cf. Lc 7.38). 

A par com o beijo de afeição, existia o beijo de demonstração de respeito. Espe-
cialmente dignos de nota são o beijo de Samuel em Saul ao ungi-lo (1 Sm 10.1) e aquele 
com que Davi se despede de um súdito leal ao retornar de seu curto exílio no outro lado 
do Jordão (2 Sm 19.39 [40]). Em 1 Reis 19.18; Oséias 13.2; Jó 31.27, encontramos o beijo 
sendo usado na adoração falsa. Esta última passagem (numa referência à adoração da 
lua) é singular por mencionar um beijo dado na mão do adorador, "e a minha mão beijou 
levantada à minha boca" (lit.). 

Bibliografia: — TDOT, v. 9, p. 124-7. 
M.C.F. 
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1436 p ç : (náshaq) 

1436 p\Dj (nãshaq) IL armar-se mm., estar equipado com (e.g., 1 Cr 12.2; 2 Cr 
17.17). O significado preciso é incerto. 

Termo Derivado 

1436a p D ] (neshc.q), p 0 D (nésheq) equipamento, armas (e.g., Ez 39.9; Jó 
20.24). 

1437 (neshcr) águia. 

Este substantivo ocorre 26 vezes (mais duas vezes no aramaico de Daniel, ncshar). 
Os tradutores têm ficado satisfeitos com o termo "águia", que é aceitável na maioria das 
referências, nas quais são citadas as peculiaridades de força, agilidade e cuidado com os 
filhotes. Quando, porém, há menção de comer carniça ou de "calva" (veja Mq 1.16), parece 
que a palavra diz respeito a uma raça de aves menos distinta. 

Na realidade, as línguas semíticas tinham a tendência de englobar as grandes aves 
que voam em altitudes elevadas, o que pode indicar que nesher era um termo genérico de 
águias, falcões, gaviões e abutres, a saber, animais das famílias dos acipitrídeos e dos 
vulturídeos. 

As referências a uma renovação da mocidade na águia (SI 103.5; Is 40.31) talvez se 
explique simplesmenle no fato da sua longevidade, mas alguns entendem que a referência 
diz respeito à sua aparência renovada com a nova plumagem após a troca de penas. 
Também se diz que uma águia velha "remove" um bico muito grande e deixa crescer um 
novo, ao mesmo tempo em que troca as penas. Entre os antigos existia a crença de que 
uma águia era capaz de voar até o sol, chamuscar as penas e então mergulhar no mar 
para reviver. Veja "Pássaros da Bíblia", em NDB, e Flora and fauna of the Bible (United 
Bible Societies). 

A proteção e cuidado magníficos do Senhor com Israel são apropriadamente 
comparados com os de um nesher (Êx 19.46; Dt 32.11-13), cujos ninhos são construídos 
com muita habilidade em saliências inacessíveis nos rochedos, e a ave genitora guarda 
o local com grande ferocidade, às ve/ies empregando nisso suas garras e bico. Ela também 
cuida dos filhotes implumes, protegendo-os de excessivo calor do sol, aquecendo-os quando 
sopra um vento gélido e alimentando-os até que sejam suficientemente grandes para voar. 
Então a ave genitora agita o ninho e atrai os filhotes já emplumados para fora, forçando-
os a seu primeiro vôo. Às vezes as aves adultas pairam sobre eles e voejam 
encorajadoramente em torno deles. Quando, porém, em Deuteronômio 32.11 se fala do 
nesher carregando os filhotes sobre si, tem-se aí linguagem fenomenológica, pois só às 
vezes os filhotes parecem ser carregados nas asas da ave genitora, mas não existe 
qualquer registro confiável de alguma ave que tenha voado com uma ave menor nas 
costas. 

Davi assemelhou a velocidade dc Saul e Jônatas à do nesher e talvez lenha tido em 
mente a águia-real, a qual, comprimindo as asas contra os lados, mergulha desde grandes 
alturas sobre sua vítima, geralmente pegando-a de surpresa, e golpeando-a e matando-a 
instantaneamente com suas poderosas e afiadas garras (2 Sm 1.23). Jeremias advertiu 
contra um inimigo que poderia aproximar-se com a velocidade de uma águia (Jr 4.13; cf 
Hc 1.8), e Jó lamentou que seus dias tivessem passado tão rapidamente como uma águia 
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1440 nrij (ntb) 

que se atira sobre sua presa (Jó 9.25-26). Com a ajuda de um cronômetro calculou-se em 
190 quilômetros por hora a velocidade de uma águia-real perseguida por falcões (A. 
PARMELEE, Ali the birds of the Bible, 1969, p. 200). 

Bibliografia.: — DRIVER, G. R., Birds in the Old Testament., PEQ 68:5-20. — , 
Once again, birds in the Bible. PEQ 90:56 e ss. — PARMELEE, A., Ali the birds ofthe Bible. 
1969. — CANDALE, G. S., in: NDB. p. 1209-12. 

M.C.F. 

1438 np: (nãshat ) estar seco, estar ressequido (e.g., Is 41.17; 19.5; Jr 18.14). 

1439 (nishfwãn) carta (Ed 4.7; 7.11, somente). Provavelmente um emprés-
timo lingüístico do persa. 

1440 3D: (ntb). A c e i t a c o m o r a i z de : 

1440a tUTrç (nãtib) vereda. 

1440b nirrq (netibâ) vereda, sendo, viajante. 

n ã t í b . Vereda, caminho. Alguns lexicógrafos têm interpretado nãtib como adjetivo, 
talvez com o sentido de "pisado" (embora um verbo árabe possivelmente cognato tenha o 
sentido de "inchar", "ser proeminente", "ser saliente"), também usado substantivamente 
para designar um caminho batido. Com esse enfoque, tais léxicos consideram então a 
forma feminina que ocorre em Provérbios 12.28 como um modificador de derek, "caminho", 
i.e., "um caminho bem pisado". Merece bastante atenção o fato de que esses dois termos 
ocorrem somente em passagens poéticas (inclusive as dos escritos dos profetas). Todas as 
cinco (ou seis, ver supra) ocorrências da forma mais breve estão limitadas a Jó e Salmos, 
e a forma mais disseminada, netibâ, é encontrada somente no Cântico de Débora (Jz 5), 
Jó, Salmos, Provérbios e em três Profetas. 

A vereda ou trilha indicada pela palavra nãtib em Jó 28.7 e 41.32 124] é física, 
embora no último caso seja produzida sobre a superfície da água. Um uso mais figurado 
acha-se em Jó 18.10, que fala de uma armadilha montada na vereda dos ímpios, e em 
Salmos 78.50, que descreve Deus preparando um caminho a fim de que sua ira possa ferir 
os egípcios. Salmos 119.35 proporciona um excelente exemplo do uso do vocábulo com um 
sentido claramente auto-evidente, "guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela 
me comprazo". 

n e t í b â . Vereda, senda, viajante. De igual modo, uma n'tibâ é um caminho que alguém 
percorre física ou moralmente. Muitas vezes esse substantivo é empregado em paralelo 
com o mais usual e prosaico derek (q.v.), tendo o significado de um curso de vida, 
especialmente aquele que Deus determina, como em Isaías 42.16. A palavra denota 
caráter ou ação moral, tanto bom (referindo-se a sabedoria, Pv 3.17; justiça, Pv 8.20; luz, 
Jó 24.13) quanto mau (Pv 1.15; Is 59.8; e tal como o da adúltera, Pv 7.25). "Sendas" (BJ, 
"para caminhar por sendas, por um caminho não traçado") claramente capta o sentido de 
Jeremias 18.15. 
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1441 nn: (nãtah) 

O sinônimo mais próximo destes dois termos seria 'õrah, outra palavra poéti 
designativa de "vereda" ou "caminho", ao passo que bem mais distintos seriam ma'gãl, 

"trilha", "picada", e mesillâ, "estrada", "aterro". 
M.C.F. 

1441 nr.3 (nãtah) cortar, cortar em pedaços, dividir. 

Termo Derivado 

1441a tnn : (nêtah) pedaço. 

Encontrado apenas nove vezes no AT, sempre no grau piei, esse verbo sempre aparece 
junto com o substantivo cognato (veja abaixo) quando a tradução seria "cortar", "dividir". 
De outro lado, nas ocasiões em que o substantivo não está presente no texto hebraico, a 
tradução "cortar em pedaços" reproduz com fidelidade a idéia do original. 

nêtah. Pedaço. Empregado principalmente com referência a animais (em apenas um 
caso diz respeito ao homem), este vocábulo transmite claramente a idéia de 
desmembramento. Desse modo, o relato sobre o levita que dividiu em 12 pedaços o 
cadáver de sua concubina estuprada, para com eles cientificar as tribos de Israel, é 
traduzido pela IBB como "[ele] a dividiu membro por membro", quando o original é, 
literalmente, "ele dividiu-a de acordo com os seus ossos" (Jz 19.29; ARA, "despedaçou por 
seus ossos"). O ritual de sacrifício está envolvido no uso mais comum do termo, como nos 
preparativos feitos por Elias no monte Carmelo (1 Rs 18.33) e numas poucas referências 
em Êxodo e Levítico. Mas Saul também fez percorrer uma mensagem pelas tribos, 
acompanhada de pedaços de uma junta de bois que fora abatida, ao passo que Ezequiel 
apresenta um quadro vivido da condenação de Jerusalém ao descrever a carne num 
caldeirão (Ez 24.4, 6). 

M.C.F. 

3TÍJ (nátib). Veja o n? 1 440a. 

crrrq (n'tiním). Veja o n! 1 443a. 

1442 í^ru (nãtak) ser derramado, cair (chuva), ser derretido, ser fundido. 

Termo Derivado 

1442a tTjWT (hittük) fundição (Ez 22.22, somente). 

Na passagem que menciona chuva (2 Sm 21.10) o verbo é traduzido pela ARC como 
"destilou" e pela ARA como "caiu". Em 2 Reis 22.9, a EBB traz "teus servos despejaram o 
dinheiro" (pressupondo-se que estava num cofre), enquanto a BJ traduz por "teus servos 
fundiram o dinheiro" (que era constituído de moedas de metal precioso). 

Etimologicamente os cognatos mais esclarecedores são o verbo acadiano natâku, 

"fluir", "gotejar", e o ugarítico ntk, "derramar" (UT 19: n? 1 716). O uso básico em hebraico 
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1443 *]n: (nãtan) 

é o de "derramar", "ser derramado", sendo que existe um sentido específico de "derreter" 
na força transitiva do grau hifil, onde o contexto requer tal sentido. (Duas vezes, em Ez 
22.21 e 24.11, também por exigências do contexto, o passivo nifal é assim traduzido.) 

Coisas como água (veja acima), lamentos (Jó 3.24), ira divina (2 Cr 12.7; 34.25, etc.) 
e maldições (Dn 9.11) são derramadas, e, numa figura interessante acerca da morte, Jó 
indaga a Deus: "não me vazaste como leite?" (Jó 10.10). 

h i t tük . Fundição. Palavra que ocorre uma única vez (Ez 22.22), este substantivo é 
traduzido por "[como] se funde [a prata]". 

A escolha de palavras por Ezequiel no versículo acima citado dá ensejo a um belo jogo 
com sons e significados. A repetição de palavras e idéias em "como se funde (...) no meio 
(...) sereis fundidos no meio" é ainda mais marcante devido à semelhança sonora das 
palavras hebraicas traduzidas por "se funde/fundidos" e "no meio", embora 
etimologicamente não tenham relação entre si. Contudo, quando o texto diz "eu, o 
SENHOR, derrame; o meu furor sobre vós'\ parece que o objetivo seja o de chamar a 
atenção do ouvinte por não empregar o verbo cognato nãtak (em outras passagens muitas 
vezes usa-se o verbo para designar o derramamento de furor, ira ou maldição), usando, 
em vez disso, o sinônimo shãpak. 

M.C.F. 

1443 *]HJ (riãtan) dar. 

Termos Derivados 

1443a tü-rrij (netinim) Netinins, servidores do templo. 

1443b tinO (mattán) dádiva, presente. 

1443c tn^r.^ (mattãnâ ) dádiva, presente. 
1443d tnnç (mattat ) dádiva, presente, recompensa. 

Considerando-se o amplo emprego deste verbo, cerca de 2 000 vezes (a maioria delas 
no grau qal), não é de surpreender que se encontre nas traduções uma grande variedade 
de sentidos. Além de seu sentido básico e mais freqüente de "dar", podem-se citar 
"presentear", "permitir", "oferecer", "empregar", "transmitir", "pôr", "estabelecer", "tomar". 

Foneticamente falando, este verbo é irregular ou fraco, no sentido de que 
freqüentemente sofre a perda de um ou ambos os nuns, por meio de simples eliminação 
ou de assimilação por uma consoante adjacente. Por exemplo, uma forma no infinitivo é 
tét, enquanto o cognato ugarítico é ytn. Isso significa que apenas o taw é constante, e 
mesmo essa consoante é substituída pela sua equivalente sonora no cognato acadiano 
nadânu. Este d (cf. o egípcio [r]di, "dar"?) sugere um possível elo entre este verbo e o 
substantivo yãd, "mão", com o qual se pode comparar o etiópico 'id, o árabe yad e talvez 
o egípcio djrt (língua em que o conhecido símbolo hieroglífico de uma mão em forma de 
luva representa a letra d). Cada sentido atribuído a este verbo pode, na verdade, ser 
entendido como uma ação literal ou figurada da mão. 

Os três amplos campos semânticos do verbo nãtan são: 1) "dar"; 2) "pôr" ou "colocar"; 
e 3) "fazer" ou "constituir". As demais palavras empregadas nas traduções são extensões 
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1443 *]ra (nátan) 

ou variações destas. Por exemplo, "dar" pode indicar qualquer ação, desde a ação de 
entregar fisicamente um presente, uma recompensa, uma pessoa ou um documento, até 
as idéias menos tangíveis de conceder ou outorgar bênção, compaixão, permissão e coisas 
semelhantes. Objetos inanimados e animais também podem "dar" — árvores ou terras 
"produzem" frutos; aves, leões e nuvens "produzem" seus sons correspondentes; até mesmo 
o vinho "resplandece" no copo (lit., "dá o seu olho"). O próprio Deus é, com freqüência, o 
doador de chuva (Lv 26.4, Dt 11.14), de pasto para o gado (Dt 11.15), e também é quem 
preserva a vida (como um prêmio de guerra, Jr 45.5) ou envia a praga de chuva de pedras 
sobre o Egito (Êx 9.23). O sinônimo pouco freqüente yãhab significa "dar", mas também 
tem a conotação de "colocar", "pôr", quando se refere às ordens de Davi acerca de Urias 
(2 Sm 11.15). Em hebraico esse verbo yãhab é usado apenas no imperativo do qal, mas 
em aramaico é empregado em várias formas e graus. 

No sentido de "pôr", "colocar", "nomear", nãtan está num paralelo bem próximo de 
sim e shlt. Esta ação de "colocar" pode ser literal, como quando se põe um anel na mão, 
um capacete na cabeça ou um prisioneiro no tronco. É empregado com essa conotação em 
Deuteronômio 15.17, para indicar a ação de perfurar a orelha na porta com uma sovela. 
prendendo assim a orelha temporariamente na porta. Outros usos figurados incluem Deus 
pondo seu espírito "sobre" o Servo (Is 42.1), lançar censuras sobre o povo pecador (Jr 
23.40), lançar maldições sobre inimigos (Dt 30.7) e colocar sua majestade nos céus (SI 8.1 
[2J). Também há o sentido de impor o tributo do templo (Ne 10.32 [331) e de sitiar uma 
cidade (modelo; Ez 4.2). 

Quanto ao terceiro uso deste verbo versátil, Isaías 3.4 fala de constituir meninos 
como príncipes, Êxodo 23.27, de inimigos darem as costas, e Jeremias 9.10 [101, de fazer 
de Jerusalém um montão de ruínas. 

nctinim. Netinins, servidores do templo. A ARA traduz por "servidores do templo"; a 
IBB translitera "netinins", e dá, como nota de rodapé, "servidores do templo". O significado 
é, provavelmente, o de "aqueles que foram dados" (para o serviço do santuário). 

Na IJCX n'tínim é traduzido literalmente, "os [que foraml entregues", mas Josefo 
utilizou um termo grego que significa "escravos sagrados". Que eles eram bastante 
numerosos se vê no fato de que ajudaram a formar um grupo de 392 servos que 
acompanharam Zorobabel até Jerusalém em 538 a.C. (Ed 2.58) e, posteriormente, a 
pedido de Esdras, 220 deles acompanharam 38 levitas que partiram da colônia judaica 
em Casifia rumo a Jerusalém (Ed 8.16-20). Embora, conforme se mencionou acima, se 
fizesse uma cuidadosa distinção entre netinins e levitas (sendo aqueles, muito 
provavelmente, estrangeiros que foram incorporados à congregação de Israel), Esdras 7.24 
mostra que os netinins também desfrutavam da isenção de impostos concedida a todos os 
sacerdotes e levitas. 

O fato de viverem num bairro especial em Ofel, perto da Porta das Águas, que dava 
para a fonte de Giom, talvez indique que eles transportavam água, morro acima, até o 
templo (Ne 3.26). Entretanto, nem todos os netinins de Jerusalém moravam naquela área 
(cf. Ne 3.31), e ainda outros viviam em outras cidades, provavelmente cidades dos levitas 
(Ne 7.72). 

O termo n'tíntm é uma variante de nctünim, que se referia aos levitas como os que 
foram "entregues" (tanto por Deus quanto pelos israelitas) para o serviço do tabernáculo 
(Nm 3.9; 8.16,19). Entretanto, houve uma mudança não apenas na vocalização da palavra 
(aparentemente uma simples questão de harmonizar vogais na enunciação comum da 
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palavra) como também a categoria designada por nptinim é também, por vezes, 
especificada distintamente dos sacerdotes, levitas e porteiros (veja-se Ne 10.28 [291). 

Esdras 8.20 conta que Davi e os príncipes de Israel designaram os netinins para 
servir os levitas. Eles foram incumbidos de tarefas servis na área do templo, sendo que, 
dentre os que voltaram do exílio, apenas os "filhos [i.e., descendentes] dos servos de 
Salomão" lhes eram inferiores na pirâmide social, conforme se vê na lista de Esdras (veja-
se 2.58). O precedente, pelo menos para tal obrigação perpétua de cumprir tarefas 
religiosas servis, é bem antigo. Acerca dos midianitas cativos Moisés ordenou que, da 
metade que fora destinada para o povo, um em cada 50 deveria ser dada "aos levitas, que 
têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do SENHOR* (Nm 31.30). E, pouco depois, Josué 
castigou os astuciosos gibeonitas, fazendo-os "rachadores de lenha e tiradores de água 
para a congregação e para o altar do SENHOR" (Js 9.27). 

mat tãn . Dádiva, presente. Tem esse sentido em suas cinco ocorrências. 

mat tãnâ . Dádiva, presente. Esta palavra também, invariavelmente, significa "dádiva", 
"presente". Por razões contextuais, a ARA traz "suborno" em Provérbios 15.27 e Eclesiastes 
7.7. 

mat ta t . Dádiva, presente, recompensa. A expressão idiomática "dádiva de sua mão" 
significa "capaz de dar". 

Uma passagem interessante que emprega mattat é Provérbios 25.14, "o homem que 
se gaba da dádiva do engano" (lit.). Isso pode ter o sentido de que ele deixou de cumprir 
uma promessa ou então de que alegou falsamente ser uma pessoa generosa. (De forma 
meio parecida, o livro apócrifo de Sirácida [ou Eclesiástico] contém uma referência a 
mattãn [veja acima] como "mendigo", um parasita social, em 40.28.) Vários nomes 
próprios, inclusive Mateus, derivam desta raiz. 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 117-41. 

1444 Onj (nãtas) arrebentar, despedaçar (Jó 30.13, somente). 

1445 (nãta') quebrar, arrebentar, arrancar (nifal; Jó 4.10, somente). 

1446 fTu (nãtats) quebrar, jogar, atirar, puxar, demolir; destruir, derrubar; 
arrancar (dente). 

Uma vez que esta raiz é encontrada, na maioria das vezes, no qal e só raramente no 
piei (intensivo), pode-se supor que a força do verbo é grande mesmo no qal. Em geral usa-
se o verbo com um sentido bem literal, descrevendo ações de pôr abaixo uma estrutura, 
tal como um altar, uma casa, o muro de uma cidade ou uma torre, mas ele também se 
presta para usos figurados, como o de quebrar o poder de uma nação ou de destruir a vida 
de um indivíduo (Jó 19.10). 

Para demonstrar contextualmente o uso desse verbo, é ideal a conhecida declaração, 
no comissionamento de Jeremias (1.10), de que ele iria "arrancar e derribar, destruir e 
arruinar". 

M.C.F. 
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1447 pr.J (nátaq) 

1447 pi".: (nãtaq ) tirar, arrancar, quebrar, erguer, desarraigar. 

Termo Derivado 

1447a tprç (neteq) tinha (infecção cutânea). 

Este verbo vigoroso destaca ação em algumas narrativas e também proporcio 
algumas figuras de linguagem bastante vividas. O cognato árabe do verbo, além 
sentidos equivalentes de "puxar fora", "tirar", possui um outro sentido, o de "tremer", 
substantivo derivado (veja abaixo) tem uso limitado e de significado negativo. 

Um uso marcante e literal do verbo nãtaq ocorre no relato do ataque dos israeli 
contra os benjamitas, em Gibeá. As tropas israelitas decidiram fingir que estavam] 
fugindo, a fim de atrair os benjamitas para fora da cidade, onde estes ficari; 
vulneráveis (Jz 20.32). Por outro lado, na travessia do Jordão, Josué 4.18 descreve a j 
simples retirada das solas dos pés para a terra seca, ao passo que em Jeremias 22.24, o 
movimento de retirar do dedo um anel é descrito, uma figura da rejeição do rei de Judá ] 
por parte de Deus. Uma expressão figurada predileta entre os profetas, que descreve 
povo sendo desarraigado da sua terra e sendo levado para o cativeiro, é o arrebentar d 
cordas das tendas (Is 33.20; Jr 10.20). Em Isaías 5.27 a cena de um exército infatigável 
é acentuada pela menção de correias de sandálias que se mantêm firmes (i.e., não se 
rompem). Semelhantemente, Eclesiastes 4.12 nos lembra de que uma corda tripla não se j 
rompe com facilidade. Outras referências figuradas a laços rompidos ocorrem em Naum 
1.13; Jeremias 2.20 e 5.5, bem como no bem conhecido contexto, Salmos 2.3. 

Existem ainda outras passagens em que este termo dá ensejo a uma figura 
extremamente vivida. Jeremias exclama "arranca-os como as ovelhas para o matadouro* 
(12.3), enquanto Ezequiel descreve Jerusalém como uma meretriz embriagada que rasga 
os próprios seios (23.34). Em Jeremias a idéia de separação surge no uso do processo de 
fundição, ilustrando a tentativa de purificar o povo de Deus (6.29), ao passo que o suíta 
Bildade fala do perverso, que será "arrancado" da sua tenda (Jó 18.14). 

neteq . Tinha. As ocorrências deste vocábulo na Bíblia limitam-se a Levítico 13.30-37 e 
14.54. Indicado como o principal sintoma de "lepra", o uso deriva da idéia de algo que o 
enfermo deseja coçar ou arrancar fora. É desnecessário dizer que isso é um forte indício 
de que a "lepra" do AT era um problema distinto da doença cientificamente conhecida 
como mal de Hansen e popularmente como "lepra" (veja tsara"at). O vocábulo se refere a 
toda doença infecciosa com sintomas de erupções na pele ou coceira, tais como sarampo, 
varíola, etc., algumas graves, outras não. Em todos os casos determinava-se o isolamento 
do doente. 

M.C.F. 

1448 i r a (nãtar) I, saltar, pôr em movimento (e.g., Jó 37.1; Lv 11.21; Hc 3.6). 

1449 "ira (nãtar) II, soltar, desfazer. 
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1451 2?n] 0nãtash) 

Enquanto BDB e outros léxicos que seguem a tradição de Gesenius fazem distinção 
entre esta raiz verbal e nãtar I, "saltar", "pôr em movimento", KB trata os dois sentidos 
sob o mesmo verbete. No entanto, uma vez que a raiz II, tratada aqui à parte, ocorre 
apenas no hifil (grau causativo ou transitivador), é possivel que originariamente tenha 
havido um único termo comum que, com o tempo, se dividiu em dois sentidos. Um possível 
cognato árabe natara, "rasgar" (roupa), "romper" (corda de arco), poderia ter relação ou 
com a idéia de "soltar" ou com a de "saltar". 

Pôr em liberdade alguém cativo está implícito no uso da palavra em Salmos 105.20 
e 146.7, ao passo que Isaías 58.6 fala de "desfazer as ataduras da servidão", empregando 
o verbo paralelamente com pãtah, "abrir", "soltar", "libertar", laços de impiedade. O 
paralelismo é ainda mais ampliado e acentuado nesta última passagem mediante o uso 
de um dístico — "enviar" (lit.; ARA, "deixar") livres os oprimidos e "despedaçar" (veja 
nãtaq, acima) todo jugo. Um uso figurado e de impressionante força comunicativa se 
encontra em Jó 6.9, em que Jó clama a Deus pedindo a morte: "que [Deusl soltasse a sua 
mão, e acabasse comigo!". 

M.C.F. 

1450 "1T)3 (neter ) natrão. 

Esta palavra é um empréstimo lingüístico do Egípcio e não tem relação com a raiz 
nãtar. neter era o nome dado ao material tirado dos lagos alcalinos do Egito. Esse produto 
químico de grande valor na antigüidade tinha ampla utilização, e o vocábulo egípcio foi 
passado para o acadiano como nitiru, para o grego como natron e para o latim como 
natrium. Dessa palavra provém o símbolo químico do sódio, Na. O Egito foi a fonte de 
natrão do mundo até que Napoleão visse o seu valor e oferecesse um prêmio, o que 
resultou em métodos modernos de produzi-lo artificialmente. 

Nos tempos antigos utilizava-se natrão nos processos de embalsamamento e também 
como agente de limpeza e como ingrediente de massa cerâmica, na qual se misturava 
quartzo moído usado na confecção de faiança com uma solução de natrão a fim de se obter 
uma superfície vitrificada atraente (o vidro é feito de silicato de sódio junto com outros 
silicatos). Jeremias menciona a palavra (2.22) como agente de limpeza, em paralelo com 
bõrit, um álcali vegetal. Embora a ARA siga a LXX em Provérbios 25.20, "feridas" 
(possivelmente lendo neteq, q.v. acima), a referência a vinagre misturado com natrão — 
o que provoca uma violenta efervescência e a liberação de dióxido de carbono — é sem 
dúvida alguma uma figura de incompatibilidade que faz bastante sentido. Alguns sugerem 
que, nesse versículo, o sentido é o de "lixívia", mas vinagre misturado com lixívia não 
daria uma reação visível a menos que a lixívia fosse mais pura do que seria de se esperar 
naquela época. O vinagre não causaria um efeito mais visível na lixívia do que teria a 
água comum. 

R.L.H. 

1451 ÜH3 (nãtash) desarraigar, arrancar pela raiz, destruir. 

Nos sentidos acima propostos para nãtash não se acham as várias traduções do 
vocábulo em Jeremias 18.14, em que o verbo aparece no nifal (que é um grau passivo). A 
ARC traz "deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes?" (Essa tradução toma por 
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base o verbo paralelo 'ãzab, q.v.y que ocorre no início do versículo.) A TB traz "serão 
esgotadas". Essa tradução pressupõe uma corrupção textual em razão de uma metátes^ 
de nãshat, "falhar", "faltar" (i.e., "estar seco", "estar ressecado"), um verbo empregado em 
Isaías 19.5 em paralelo com hãrab e yãbash, ambos com o sentido de "secar 
completamente". O "desarraigamento" de um rio é uma figura possível, embora muito 
forte. 

São os postes-ídolos que serão arrancados em Miquéias 5.14 [131, mas o termo é 
utilizado principalmente tendo Deus como sujeito e nações ou povos como objeto: 
Deuteronômio 29.28 [271; 1 Reis 14.15; 2 Crônicas 7.20; Jeremias 12.14. O capítulo 12 de 
Jeremias é a principal passagem (w . 14-17) para o estudo deste verbo, que aqui ocorre 
cinco das 13 vezes em que é usado por esse profeta. (Jeremias emprega nãtash mais vezes 
do que todas as outras ocorrências somadas.) Em Jeremias 1.10 o verbo é usado em 
paralelo com nátats, "quebrar", "jogar abaixo" (q.v.). 

Muitas vezes se emprega o verbo em referência à obra do Senhor de destruir nações 
más: Israel (Dt 29.28 [27]; 2 Cr 7.20) e seus vizinhos (Jr 12.14-15, 17). No caso de Israel, 
no entanto, Deus promete que depois do juízo ele não tornará a arrancá-los (Jr 31.28; Am 
9.15); e, no caso das nações, ele promete não cumprir a ameaça se elas se arrependerem 
(Jr 18.7). 

M.C.F. 
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D 
1452 NT<0 (s"á) alqueire (ARA), medida (IBB, BJ). Medida usada para secos (farinha 

cereal), equivalente a provavelmente um terço de um 'êpâ (q.v.; 2 Rs 7.1, 18). Quanto 
a uma tabela de pesos e medidas, veja-se AI, p. 200. Veja-se também F. B. HUEY, 
Weights and measures, in ZPEB, v. 5, p. 917. 

1453 (sã'an) pisar, pisotear. Este verbo denominativo ocorre apenas em Isaías 
9.4. 

Substantivo de Origem 

1453a (s"ôn) sandália, bota (de soldado). (Is 9.4, somente). 

"KC (s'on). Veja o n? 1 453a. 

1454 (sé'sê^ afugentar. Este verbo aparece apenas uma vez, no pilpel (Is 
27.8). 

1455 KDD (sãòãO beber. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1455a (sobe0 vinho, bebida. 

1455b -ttOO (sábál bêbado. 

Este verbo denominativo sugere a ação de beber bastante, até mesmo ao ponto de 
embriagar-se. Ocorre em apenas quatro contextos. Deuteronômio 21.20 diz respeito ao 
caso de um filho desobediente e incorrigível que é levado aos anciãos, que estavam junto 
ã porta da cidade, para ser apedrejado. As acusações contra essa pessoa são de obstinação, 
rebeldia, depravação e embriaguez. O paralelo com zõlêl (q.v.) deixa implícito que tal 
pessoa, devido a seu comportamento desordeiro, é abjeta e desprezível. 
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1456 : n ç (sãbab) 

Isaías (56.12) lamenta que os supostos pastores das ovelhas, os líderes de Israel, se 
entregaram ostensivamente à bebedeira, dessa maneira expondo o rebanho a um grande 
perigo da parte do inimigo. 

Naum (1.10) relata que os assírios de sua época ficaram táo satisfeitos com suas 
vitórias que se entregaram à bebedeira (observe-se que sõbe' também aparece nesta 
passagem). Parece que a advertência contra uma vida desregrada (zõlêl; ARA, "comilões") 
e de embriaguez (sobe7) faz bastante sentido (Pv 23.20-21). 

sõbe'. Vinho, bebida. O substantivo sõbe', que significa "bebida fermentada", é 
provavelmente um cognato do acadiano sabã, sibu, "cerveja branca" (cf . árabe siba'T 

"vinho"). 
sõbe' descreve o adultério espiritual de Jerusalém (Is 1.21 e ss.). Oséias (4.18), que 

viveu um pouco antes de Isaías, também afirma que o reino do norte se caracteriza por 
falência e prostituição espirituais totais, alcançando tanto sacerdotes quanto o povo em 
geral. 

sãbã'. Bêbado. Na difícil e bastante debatida passagem (Ez 23.42) que envolve o 
derivado nominal, sãbã', parece que este é mais bem traduzido por "bêbados" (i.e., 

estrangeiros idolatras e pândegos, os quais ensinaram Israel a se prostituir ainda mais 
espiritualmente.) 

R.D.P. 

1456 (sãbab) girar, afastar-se, voltar-se para, vaguear, rodear, cercar, 

mudar de direção. 

Termos Derivados 

1456a 17123 (sibbâ), 11203 (n'sibbâ) reviravolta (nos acontecimentos). 

1456b (sãbtb), HCT.C (müsãb) redor, arredor. 

1456c ÍHD3 (mêsab) arredores. 

O sentido básico da raiz parece envolver a idéia de "girar ao redor de" ou "ir em torno 
de". Com esse sentido a raiz também é encontrada em ugarítico e aramaico (cf árabe 
sababun, "corda"). Parece que uma raiz possivelmente aparentada deu origem a vocábulos 
em semítico do sudeste ( c f , no dialeto tigre, sàbãbà, "trança") e em acadiano (sabãbu, 
"rodear"). 

A raiz ocorre mais de 150 vezes, geralmente como um simples verbo de movimento, 
quer referindo-se a um indivíduo (1 Sm 7.16), a um povo (Js 6.3), a uma porta que se 
revolve em seus gonzos (Pv 26.14) ou ao ciclo do vento (Ec 1.6). 

Existem também algumas expressões figuradas, especialmente em contextos éticos 
ou jurídico-legais. Com esse sentido o verbo é usado para referir-se à transferência do 
reino para outrem (1 Rs 2.15; 1 Cr 10.14) e à intransferibilidade, de uma tribo para outra, 
de propriedades herdadas no Israel antigo (Nm 36.7, 9). 

O vocábulo descreve o juízo divino contra o pecado, quer dos pagãos (Hc 2.16) quer 
do seu próprio povo. Oséias (7.2) lamenta que Israel tenha ido tão longe a ponto de deixar-
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1456 :nç (sãbab) 

se cercar pela iniqüidade na presença do próprio Deus, o qual mantém registro de tudo. 
Jeremias (6.12) antevê a severidade do juízo divino sobre um Judá igualmente perverso 
e impenitente. 

sãbab também caracteriza o direcionamento da mente de modo a dar total atenção 
a uma investigação (Ec 7.25; ARA, "aplicar-se a"). Descreve a mente ou a atitude mudada, 
às vezes em meio a grande tristeza (1 Rs 21.4; 2 Rs 20.2). Essa mudança de mente pode 
implicar uma mudança na situação perante Deus, quer para o mal (2 Cr 29.6) quer para 
o bem (Ed 6.22). Em face disso, a palavra está associada ao arrependimento e à 
restauração ao favor divino (1 Rs 18.37). 

Intimamente ligado a isso encontra-se a idéia de uma mudança de condições ou 
circunstâncias (2 Sm 3.12; 14.20, 24; Jr 31.22), o que muitas vezes é indicado pela 
mudança do nome da pessoa (2 Rs 23.34; 24.17) ou do lugar (Nm 32.38). 

Qualquer que seja a situação, mesmo nas mais terríveis circunstâncias, ou na mais 
desesperadora "reviravolta", pode-se ver o controle e a direção de um Deus soberano. 
Ninguém além do crente é capaz de compreender isso. Embora possa estar totalmente 
rodeado por inimigos (SI 17.11; 109.3; 118.10-12) ou cercado pela tristeza ou tribulações 
(2 Sm 22.6), ainda assim o crente puro de coração pode estar confiante de que Deus se 
voltará para consolá-lo (SI 71.20-21). A bondade e o amor de Deus cercam-no com cantos 
de livramento (SI 32.7, 10). 

A expressão mais abrangente e o clímax de tudo o que foi dito acima encontram-se 
na obra do Messias. Conquanto seus inimigos viessem cercá-lo como se fossem touros 
fortes e cães rosnantes (SI 22.12, 16 [13, 171), ainda assim ele triunfaria sobre todos os 
inimigos de Deus e dos homens, resgatando os seus e dominando sobre uma terra 
transformada e revitalizada (Zc 14.9-11). 

s ibbâ, n esibbâ. Reviravolta. Esses sinônimos, n'sibbâ (2 Cr 10.15) e sibbâ (1 Rs 12.15), 
designam uma reviravolta nos acontecimentos, que ocorre pela soberana vontade de Deus. 

sãbib, müsãb . Arredores, sãbib ocorre em vários e interessantes contextos. O ritual 
da consagração dos sacerdotes envolvia a aspersão de sangue ao redor do altar (Êx 29.16, 
20) como também acontecia com o sacrifício das ofertas descritas em Levítico (Lv 1.5, 11, 
etc.). A palavra aparece na descrição do futuro de Israel, quando este olhou em redor para 
a glória recebida de Deus (Is 60.1-4). Até então terá de viver como na terra da promessa, 
descansando em seu livramento (Dt 12.10). 

musãb . Talvez uma referência à construção lateral que cercava o templo (Ez 41.7). 

mêsab. Arredor. mêsab refere-se às paredes entalhadas do templo (1 Rs 6.29) e a uma 
mesa redonda (Ct 1.12). A ocorrência mais interessante do vocábulo se acha em Salmos 
140.9 [101, que Dahood (AB, Psalms III, p. 303-4) assim traduz: "Os malfeitores que me 
cercam, que o veneno de seus lábios os afogue!". 

R.D.P. 

H3C (sibbá). Veja o n? 1 456a. 

ZT23 (sãbib). Veja o n? 1 456b. 
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1457 (sãbak) 

1457 (sãbak) entrelaçar (Na 1.10; Jó 8.17). 

Termos Derivados 

1457a " 2 9 (s'bak) bosque cerrado, morta (Gn 22.13; Is 9.18 117]; 10.34). 
1457b ~pÇ (s'bõk) bosque cerrado, moita (SI 74.5; Jr 4.7). 

1458 (sãbal) levar (qal), arrastar-se (hitpael). 

Termos Derivados 

1458a t ^ O (sêbel), (sõbel) carga, fardo. 

1458b (sabbãl) carregador. 

1458c tn^ZD (siblâ) trabalho forçado, transporte de carga. 

1458d +rf?£0 (sibbõlet) espiga. 

O sentido básico desta raiz é o de "levar" ou "transportar" uma carga pesada. A raiz 
também deu origem a várias palavras em aramaico/siríaco. Uma vez que o acadian« 
zabãlu é semanticamente equivalente a sabãlu e uma vez que a mutação fonética sb>zb 
é conhecida nas línguas semíticas, é possível que as duas raízes derivem da mesma raiz 
proto-semítica. Em contraste com o vocábulo sinônimo nãsã', "erguer", "levar", "carregar", 
sãbal dá ênfase ao processo de levar ou transportar uma carga (Is 46.7), tornando-se, por 
conseguinte, uma figura de servidão (Gn 49.15). 

Também se emprega a raiz em contextos que tratam de sofrer castigos ou 
penalidades. Jeremias lamenta que os moradores de Jerusalém tenham cometido pecado 
tal como o fizeram seus pais; por esse motivo eles devem levar sobre si o castigo por violar 
a aliança que Deus estabeleceu com eles (Lm 5.7). O contexto mais importante em que 
essa raiz ocorre é Isaías 53.4-11. Aqui o servo que há de vir, o Messias, levanta e toma 
sobre si as enfermidades do homem e carrega o peso de seus tormentos e aflições. Nada 
poderia descrever de forma mais vivida a obra sacrificial e vicária de Cristo, que carregou 
sobre si o castigo do pecado do homem para que este possa receber a retidão divina e 
estar justificado diante de Deus. 

sêbel. Carga, fardo, trabalho forçado. Vocábulo que talvez denote o cesto do 
trabalhador braçal, sêbel é sempre usado para se referir ao trabalho compulsório (e.g., 
1 Rs 11.28). sêbel refere-se àquelas coisas que repousavam sobre os ombros de Israel 
como um fardo pesado: seu pecado (Is 9.4 (3]) e seu opressor, a Assíria (Is 10.27; 14.25). 

sabbãl. Carregador. Esta palavra indica uma função e denota quer aquele que carrega 
coisas com a ajuda de um cesto (Ne 4.10 [41) quer o encarregado dos trabalhos forçados 
(2 Cr 34.13). 
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1460 b:© (sgl) 

siblâ. Trabalho forçado, transporte de carga. Palavra usada para referir-se ao 
trabalho braçal extenuante e forçado, tal como aquele que foi imposto aos hebreus no 
Egito (Êx 1.11, etc.). 

sibbõlet. Pronúncia efraimita da palavra semítica muito comum Sibbõlet, "espiga" (Jó 
24.24), ou "corrente de águas" (SI 69.2 [31). 

O teste feito pelos soldados de Jefté (Jz 12.6) provavelmente gira em torno da 
pronúncia do fonema sh (representado na escrita pela letra shin) em contraste com a do 
fonema s (representado na escrita pela letra sin)t aqui escrito com s (samekh), que é o 
fonema mais parecido. Speiser também apontou para a possibilidade de que, nos dias dos 
Juizes, o fonema representado na escrita por sh era pronunciado como um t brando (1), 
de sorte que a diferença teria sido a pronúncia defeituosa do fonema s como th (E. A. 
SPEISER, The shibboleth incident [Judges 12.6], em Oriental and Biblical Studiest 

University of Pennsylvania, 1967, p. 143-50). 
R.D.P. 

r t ó o (sibbõlet). Veja o n? 1 458d. 

1459 (sãgad) prostrar-se em adoração. (Empregado somente em Is 44.15, 17, 19; 
46.6). 

Um verbo comum em aramaico e possivelmente um empréstimo lingüístico em 
hebraico. Parece que a palavra indica uma posição de prostração na oração. O árabe 
masgid significa "mesquita". Quanto a outros vocábulos com o sentido de "curvar-se", veja 
kãra'. 

TÍ3Ç (s'gôr). Veja o n! 1 462a. 

1460 ^ C (sgl). Aceita como raiz de: 

1460a n^X) (segullâ) propriedade, posse. 

O sentido básico deste substantivo é o de "propriedade particular". Palavra bem 
comprovada em hebraico, ugarítico e aramaico. Os vocábulos acadianos sakãlu, "adquirir 
propriedade", e sikiltum, "propriedade (particular)", também estão, sem dúvida alguma, 
relacionados. Conquanto a palavra ocorra apenas oito vezes, está repleta de riquezas 
teológicas e espirituais. O escritor de Eclesiastes afirma que o acúmulo dos mais finos e 
preciosos bens é pura vaidade (2.8). Aqueles que temem o Senhor tornam-se sua 
propriedade particular, dos quais ele jamais se esquecerá, mesmo naquela hora de grande 
juízo (Ml 3.16-18). 

Israel era a propriedade particular de Deus (SI 135.4). Moisés lembrou Israel de que 
Deus os escolhera e os resgatara da escravidão não devido à bondade de Israel, mas 
unicamente porque ele o amava e era fiel às promessas feitas aos patriarcas. Israel devia 
refletir a santidade divina e viver de acordo com os mandamentos de Deus (Dt 14.2 e ss.), 
refletindo o padrão divino numa vida de aceitação, sem reserva alguma, dos termos da 
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1461 ]30 (sãgãn) 

aliança feita no Sinai (Êx 19.5-6) e renovada por ocasião de sua entrada em Canaã (Dt 
26.16-19). Assim deve ser com cada crente. Esses versículos de Deuteronômio são 
provavelmente aludidos em Tito 2.14 e 1 Pedro 2.9. 

Bibliografia: — TH AT. v. 2, p. 142-3. 
K.D. 

1461 ]30 (sãgãn), ]30 (segen) magistrado, governante subalterno {e.g., Ez 23.6;; 
Jr 51.23). Provavelmente um empréstimo lingüístico do acadiano. 

1462 "130 (sãgar) I, prender, fechar. 

Termos Derivados 

1462a t"l130 (segôr) cercado, envoltura. 

1462b 13ÍC (sãgar) jaula. 
1462c +H2CO (masgêr) cercado, prisão, construtor de baluartes. 
1462d tTOQQ (rnisgeret) borda, beira. 

O sentido básico da raiz, encontrado no qal, também é conhecido em ugarítico, 
aramaico bíblico e etiópico. As idéias de "entregar-se", "entregar", "abandonar", 
encontradas nos graus derivados, são conhecidas em outros dialetos do semítico ocidental 
(e.g., siríaco, fenício). Já foi estabelecida uma relação entre esta raiz e o acadiano sekéru, 
"parar", "represar", "trancar", "interromper", uma palavra encontrada também em 
hebraico com significados semelhantes. Embora seja possível que J. V. K. Wilson (Hebrew 
and Akkadian philological notes, Journal of Semitic studies 7:179-80) esteja certo em 
insistir que o semítico oriental skr, "represar", é de etimologia distinta do semítico 
ocidental sgr, "trancar", é interessante assinalar que, no aramaico antigo, skr tem uma 
gama de sentidos semelhante ao do hebraico sgr e que o árabe sakara pode ser empregado 
tanto para se referir à ação de trancar portas quanto à de represar cursos d'água. Deve-se 
fazer distinção entre esta raiz e uma outra raiz sgr conhecida em árabe e que está 
relacionada com o hebraico sagrír, "chuva pesada". 

A raiz sgr é, muitas vezes, usada para designar a ação de trancar portas de casas ou 
da cidade (e.g., Gn 19.6, 10; Js 6.1) ou de fechar uma brecha num muro (1 Rs 11.27). 
Também tem muitos usos específicos. É assim que "cerrar a madre" é símbolo de 
infertilidade (1 Sm 1.5-6; cf. Jó 3.10). Às vezes, pode indicar uma atitude de hostilidade, 
arrogância, cobiça ou indiferença. O salmista (SI 17.10) ora para que seja livrado dos 
inimigos, cuja insensibilidade os enclausurou numa arrogância que tende à destruição dos 
outros. 

Um indivíduo ou um grupo de pessoas pode ficar amarrado a circunstâncias infelizes. 
Por exemplo, Saul acreditava que Davi havia se enclausurado em Queila, uma cidade 
facilmente sitiável em Judá (1 Sm 23.7). A raiz descreve então as condições ou resultado 
do sítio a um local (Is 24.10; Jr 13.19). 

Os graus derivados transmitem a idéia de entregar alguém ou algo ao poder de uma 
outra pessoa ou coisa (1 Sm 23.20; SI 78.48, 50). Até mesmo os que pertencem a Deus 
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1465 CHO (sedõm) 

podem, em virtude do pecado, ser entregues ao inimigo (SI 78.62; Lm 2.7; Am 6.8). 
Usa-se a palavra em contextos que deixam claro que Deus tem controle absoluto das 

circunstâncias da vida (Jó 11.10; 12.14), dirigindo os eventos da história (Is 45.1) para que 
estes atinjam o seu devido propósito, quando os inimigos de Deus serão julgados (Is 24.22) 
e a gloriosa e próspera Sião estará serenamente segura sem ter trancadas as portas da 
cidade. 

De sua parte os homens devem trancar-se em seus aposentos e buscar a vontade e 
o plano de Deus para as suas vidas (Is 26.20; Ez 3.24). 

scgôr. Cercado, envoltura. Ocorre seguramente apenas em Oséias 13.8, em que a 
palavra designa a "envoltura" do coração de Israel, que é arrebentada e destruída pela 
insatisfação divina. A outra ocorrência possível, Jó 28.15, deve ser identificada com o 
acadiano sagru/sakru, cognato do hebraico sãgâr (q.v.), forma reduzida do acadiano 
Kurãtsu sakru, "ouro puro". 

sugar . Jcinla. (Cf acadiano Sigaru, "jaula".) O vocábulo descreve uma "jaula" com a qual 
Joaquim, tal qual um leão enjaulado, foi levado até Nabucodonosor (Ez 19.9). 

masgèr . Cercado, prisão, construtor de baluartes. Este substantivo oculta duas 
raízes: 1) do acadiano Sigãru, um empréstimo lingüístico do sumério sigar, "porta com 
ferrolho" (cf o egípcio tikar, "entrada fortificada"); 2) do acadiano sekêru (veja acima). 
masgêr, em seu primeiro sentido, é usado figuradamente para descrever o 
aprisionamento dos inimigos de Deus (Is 24.22) e a libertação de seu povo da escravidão 
espiritual (Is 42.7 cf. SI 142.7 [8]). Em seu segundo sentido, denota os artesãos ou 
trabalhadores qualificados que foram levados para o exílio, os quais poderiam ter 
providenciado baluartes contra os captores (2 Rs 24.14, 16; Jr 24.1; 29.2). 

misgeret. Borda, beira, fortaleza, misgeret também é utilizado com dois sentidos: 1) 
"fortaleza", "muralha" (2 Sm 22.46; Mq 7.17); e 2) "borda", "beira", palavra que indicava 
uma parte da mesa dos pães da proposição (Êx 25.25, 27; 37.12, 14) e dos utensílios com 
rodas do templo de Salomão (1 Rs 7.28 e ss.; 2 Rs 16.17). 

Bibliografia: — M A R R A S S I N I , Paolo, Formazione dei lessico deWedilizia militare nel 
semitico di Siria, Florença, University Press, 1971, p. 68-70. 

R.D.P. 

1463 "130 (sgr). II. Aceita como raiz de: 

1463a (sagrír ) chuva pesada, chuva contínua (Pv 27.15). 

~vn;q (sagrír). Veja o n? 1463a. 

1464 "10 (sad) tronco (para prender os pés de criminosos) (Jó 13.27; 33.11). 
Provavelmente esse não era o instrumento de madeira com furos dos dias coloniais, 
mas algemas que eram presas no tornozelo. 

1465 C^D (sedõm) Sodoma. 
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1466 p O (sãdin) 

Cidade no lado sul do mar Morto, Sodoma marcava o limite geográfico dos cananeu 
a sudeste, numa fronteira que começava a sudoeste, em Gaza. 

Aparentemente Sodoma estava localizada numa região fértil, conforme se conclui da 
escolha feita por Ló para ali fixar moradia (Gn 1-3.10 e ss.). Sem dúvida, a cidade tornou-
se um importante centro comercial e, por isso, objeto de cobiça por parte de reis poderosos, 
um fator que talvez esteja por trás da famosa batalha descrita em Gênesis 14. É bastante 
incerta a exata localização da cidade. Alguns têm sustentado que ela está coberta pelas 
águas rasas na enseada sul do mar Morto ( J . P . H A R L A N D , Sodom and Gomorrah, BA 6 

[19431:41-52). Paul Lapp (Bâb ed Dhrâ' tomb A 76, BASOR 189:14) defende o ponto de 
vista de que a colina conhecida como Bâb ed Dhrâ' era um santuário das cidades da 
planície. (Veja-se S M I C K , Archaelogy of the Jordan valley, p. 48-51. Quanto a Sodoma nas 
tabuinhas de Ebla, veja-se D. N. F R E E D M A N , BA 41:149-59.) 

Sodoma é, contudo, mais lembrada (junto com Gomorra), como um exemplo 
duradouro do juízo divino contra o pecado irrefreado (Gn 18—19; cf 2 Pe 2.6; Jd 7). Da 
mesma forma, Moisés advertiu Israel de que a apostasia poderia causar destruição de 
uma intensidade semelhante (Dt 29.22; cf. 32.32). Repetidas vezes os profetas 
compararam o pecado devasso e a apostasia de Israel com o pecado de Sodoma (Is 1.19 
e ss.; 3.9; Jr 23.14; Lm 4.6; Ez 16.46 e ss.; Am 4.11). Se o Senhor não tivesse deixado um 
remanescente em Israel, os israelitas teriam perecido na sua totalidade, tal como 
aconteceu com Sodoma e Gomorra (Is 1.9). Mas apenas em dois lugares se menciona a 
destruição de Admá e Zeboim, as cidades menores da planície — Deuteronômio 29.23 [22] 
e Oséias 11.8. Parece que Oséias estava citando o livro de Deuteronômio! 

Jesus caracterizou seus ouvintes de forma parecida (Lc 10.12) e predisse que, na sua 
volta, o mundo estaria como nos dias de Sodoma e Gomorra (Lc 17.29 e s.). 

Sodoma e Gomorra são mencionadas nas tabuinhas de Ebla, recentemente 
encontradas. Aparentemente em várias ocasiões estiveram aliadas ao grande reino ao 
norte. Isso talvez ofereça uma explicação lógica para o ataque dos reis orientais contra as 
cidades do sul algum tempo depois, já na época de Abraão. 

Bibliografia: — S M I C K , E. B., Archaeology of the Jordan valley, Baker, 1973. 
R.D.P. 

1466 ]HO (sãdtn) invólucro de linhoy capa (Pv 31.24; Jz 14.12-13; Is 3.23). 

1467 "110 (sdr). Aceita como raiz de: 
1467a ~ITO (sêder) disposição, ordem (Jó 10.22). 
1467b rn-Iu (fdérá) fileira de soldados (2 Rs 11.15 = 2 Cr 23.14), tabuado 

(termo arquitetônico) (1 Rs 6.9). 
1467c ]YT70G (misd frôn) pórtico, colunata (Jz 3.23), significado incerto. 

1468 "IHO (shr). Aceita como raiz de: 
1468a HTtD (sahar) redondeza (Ct 7.3). 
1468b "TC (sõhar) redondeza. Ocorre somente na expressão bêt-hassõhar, "casa 

redonda" (lit.), nome de uma prisão. 
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1471 r n c (swd) 

1469 (süg) I, mover-se, ir, voltar. 

Termo Derivado 

1469a tDID (süg), 1*0 (sig) escória. (Observe-se a variante TtD [ife], "movimento".) 

O sentido básico da raiz é o de "voltar". É possível que seja palavra cognata do árabe 
sãja, "ir e vir". Em Cantares 7.3 provavelmente deve-se distinguir uma segunda raiz (cf. 
a variante éüg, Is 17.11), com o sentido de "cercar", "murar", uma raiz também conhecida 
em siríaco, árabe e etiópico. 

Em geral utiliza-se a raiz em contextos hostis. Assim sendo, Jeremias prediz que os 
amigos de Zedequias irão, no final, afastar-se dele (38.22) e que o Egito, em vez de ser 
uma ajuda para Zedequias, retrocederá diante das forças de Nabucodonosor (46.5). Isaías 
(42.17) e Sofonias (1.6) profetizam que os idolatras terão de voltar atrás e serão 
profundamente envergonhados. 

O salmista (SI 53.3 (41) reconhece que a condição do coração natural do homem não-
regenerado é a de afastar-se de Deus. À semelhança do Israel apóstata, tal coração, para 
que seja salvo, necessita da intervenção divina (SI 80.14-19). 

süg, sig. Escória. Em geral a palavra se refere àquilo que é posto de lado ou refugado 
durante o processo de refinamento (i.e., "escória" ou "óxido"; e.g., Is 1.22, 25). A expressão 
kesep sigtm (Pv 26.23), "escórias de prata", pode ser lida como kesapsigi, com mem 
enclítico, "como vitrificação", como em ugaritico (UT 19: n? 1 792). Em 1 Reis 18.27 
emprega-se a variante sig eufemisticamente. 

R.D.P. 

1470 TO (süg) II, fazer cerca ao redor de (Ct 7.2 [31; Is 17.11). 

(,sügar). Veja o n? 1 462b. 

1471 t~nO (swd). Aceita como raiz de: 
1471a t~TO (sôd) conselho, concilio, assembléia, círculo. 

O sentido básico da palavra é o de "conversa confidenciar (cf. o árabe sã'wada, "falar 
em segredo"), daí "conselho". A ênfase no aspecto confidencial caracteriza esta palavra em 

ímparação com o vocábulo mais genérico 'êtsà (q.v.), "recomendação", "conselho". 
A palavra enfatiza que o conselho inteligente pode ser fundamental para o sucesso 

15.22). A palavra tem o seu sentido ampliado de modo a indicar um círculo de pessoas 
intimidade e confiança de alguém, as quais dão os seus conselhos (SI 55.14 [151; 83.3 

[4]). Espera-se que tais pessoas jamais se coloquem contra o amigo (Jó 19.19) nem que 
relem as confidências ouvidas (Pv 11.13; 20.19; 25.9). 

O homem justo e reto, que anda no temor do Senhor, receberá o conselho secreto de 
ÍUS (SI 25.14; Pv 3.32; Am 3.7; cf Jó 15.8; 29.4). Ele se associará com outros que, tal 
>mo ele, temem a Deus (SI 89.7 [81) e cantam louvores a ele (SI 111.1). Ele se distanciará 
>s malfeitores (Gn 49.6; Jr 15.17) e orará para que se veja livre de suas tramas malignas 
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1472 mo (swh) 

(SI 64.2 [3]). O próprio Deus se oporá aos concílios ímpios (Jr 23.14-22) e despejará sua 
ira sobre os seus membros (Jr 6.11), de modo que não terão lugar algum na assembl' 
dos justos (Ez 13.9). 

Bibliografia: — THOMAS, D. W., The interpretation of besôd in Job 29.4, JBL 65:63 
— THATy v. 2, p. 144-7. 

1472 mo (swh). Aceita como raiz de: 

1472a mo (sút) veste, vestimenta (Gn 49.11, somente). 

1472b rriOÜ (masweh) véu (Êx 34.33, somente). 

1473 mO (swh). Aceita como raiz de: 

1473a rimo (súhâ) excremento (Is 5.25, somente). 

1474 "pO (súk) I, ungir. 

Termo Derivado 

1474a "PĴ OH ('ãsúk) botija pequena de azeite. 

A raiz significa, basicamente, "ungir", "derramar (para ungir)", um significado 
também encontrado no acadiano sãk. Como ação de derramar, o vocábulo difere do 
sinônimo mais conhecido mãshah, que inclui a idéia de "besuntar" ou "espalhar". 

Deve-se fazer distinção entre esta raiz e a homônima súk II, "cercar", "confinar" 
(q.v.)f e provavelmente de ainda uma terceira raiz (que aparece apenas no pilpel) e que 
significa "instigar", "incitar" (cf o tigrinasàsáká, "mover-se incessantemente", "agitar-se"), 
encontrada em Isaías 9.11 [101; 19.2. 

súk pode ser empregado para designar o processo físico comum de ungir o corpo com 
azeite de oliva, especialmente depois do banho (2 Sm 12.20), para se obter um efeito 
especial de perfume (Rt 3.3). Era muitas vezes usada para indicar necessidades 
medicinais (Ez 16.9; cf. Lc 10.34). Símbolo de satisfação e alegria, o ungir podia ser gesto 
de hospitalidade e consideração (2 Cr 28.15; cf. Lc 7.46). 

súk também designa o derramamento dos ungüentos oleosos mais puros e 
perfumados, especialmente misturados para o uso religioso. Esse óleo sagrado era 
reservado para Arão e seus filhos e para os recintos sagrados onde eles ministravam. Todo 
o conjunto de regulamentos a respeito está repleto de lições espirituais para o sacerdócio 
neotestamentário dos crentes (veja-se 2 Co 2.14-16; 1 Pe 2.5-9). 

'ãsuk. Botija pequena de azeite. O derivado 'ãsúk é encontrado apenas na menção ao 
recipiente que a viúva deu a Eliseu (2 Rs 4.2). 

R.D.P. 

1475 »pO (súk) II, cercar, fazer uma cerca ao redor de. 
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1477 010 (sus) 

Termo Derivado 

1475a irpiDa (m'súkâ) cerca, 

O sentido básico da palavra transmite a idéia de levantar uma cerca. Deve-se 
distinguir o verbo em relação a dois homônimos, um que significa "incitar", "instigar", 
encontrado apenas em Isaías 9.10; 19.2, e o vocábulo mais usado, que tem o sentido de 
"ungir" (veja sük I). súk II é, provavelmente, uma variante de sük I, "cercar" (cf m'éükây 

"cerca"). 
As raízes gêmeas sük e sük são encontradas apenas quatro vezes no AT (Jó 1.10; 3.23; 

38.8; Os 2.6 [81). Elas descrevem Jó sendo cercado de bens e o controle divino sobre os 
caminhos da vida e a história. 

mesúkâ. Cerca. O derivado ocorre apenas uma vez, como também acontece com m'sukâ. 
O escritor de Provérbios (15.19) faz distinção entre o caminho do homem reto (e, por 
conseguinte, esforçado), o qual é como uma boa estrada pela qual se pode avançar, e o do 
preguiçoso, que é como uma cerca (m'sukâ) de espinhos. Miquéias (7.4) lamenta a 
corrupção do povo de Deus no pecado, assinalando que o melhor dentre eles não é melhor 
do que uma cerca de espinhos (m'sükâ). 

R.D.P. 
1476 OÍC (süs) /, andorinha ou andorinhão (Is 38.14; Jr 8.7). 

1477 CfiO (süs) //, cavalo. 
1477a ÜDTO (süsá) égua. 

Esta palavra que designa o cavalo aparece em toda a família de línguas semíticas e 
é, em geral, aceita como sendo de origem indo-européia (cf. pãrãsh, "(homem de) cavalo" 
[i.e., cavaleiro), "cavalo (de guerra)", e o egípcio ssmt, "cavalo"). 

Embora atestado no Crescente Fértil por volta do começo do segundo milênio a.C., 
o uso do cavalo aumentou com seu emprego em carros de guerra dos mitanitas indo-
arianos durante a Idade do Bronze Média. Nesse período, a partir da Síria-Palestina os 
hicsos introduziram o cavalo e o carro no Egito. 

O cavalo era comumente utilizado para fins militares (Êx 15.19). O comércio também 
floresceu com os cavalos (Gn 47.17; Ez 27.14), sendo que Salomao, em particular, foi um 
intermediário no comércio de cavalos e carros (1 Rs 10.28-29). 

Teologicamente, os cavalos aparecem nas profecias de tempos escatológicos, quando 
o rei davídico há de andar num carro com cavalos, diante de um povo obediente e reto (Jr 
17.25; 22.4). As batalhas escatológicas são descritas em termos de cavalos de guerra (Ez 
38.4, 15; 39.20); no entanto, Israel já não confiará em cavalos (Os 14.3 [41), mas no 
próprio Deus, pois no Dia do Senhor todos os arsenais serão inúteis (Zc 12.4). 

As características dos cavalos são usadas como ilustrações para o crente deixar de 
lado a obstinação (Jr 8.6), a concupiscência (Jr 5.8) e a falta de submissão (Pv 26.3) e para 
pôr a confiança no Senhor (SI 20.7 [8]). 

R.D.P. 
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1478 Csüp) 

1478 •spo (süp) chegar ao fim, cessar. 

Termos Derivados 

1478a ^iO (sôp) fim (sinônimo de qêts, Ec 3.11; J1 2.20). 

1478b "STO (süpâ) vento de tempestade (e.g., Is 5.28; Os 8.7). 

O verbo é empregado para se referir ao juízo de Deus (SI 73.19; Jr 8.13; Am 3.15), 
especialmente no fim dos tempos (Is 66.17; Sf 1.2 e s.), e à observância anual e perpétua 
da festa de Purim (Et 9.28). 

R.D.P. 

1479 ^jiC (süp) junco, planta aquática. 

Este substantivo é, em seu sentido básico, um termo genérico designativo de plantas 
de pântano. Também pode indicar caniços (Is 19.6), algas marinhas (Jn 2.5 [61) ou juncos 
(Êx 2.3, 5). Etimologicamente é aparentado do egípcio twfi, "planta de pântano", "papiro". 

A palavra ganhou destaque no problema da rota do êxodo, quando os israelitas 
atravessaram o yam süp, "mar de juncos". Num sentido restrito, este termo refere-se à 
área da travessia do êxodo, possivelmente os lagos Amargos (travessia pelo sul) ou o lago 
Timsah (travessia pelo centro). Num sentido mais amplo, o vocábulo refere-se à área que 
inclui o atual golfo de Suez (Nm 33.10-11) e o golfo de Aqaba (1 Rs 9.26). A tradução "mar 
Vermelho" tem origem na LXX, em que designava uma área ainda maior. Não existe base 
para afirmar que, por Israel ter atravessado o mar de Juncos, a água era rasa e não 
houve nenhum milagre. Qualquer mar, não importa a sua profundidade, pode ter juncos 
nas suas margens, e tanto os lagos Amargos quanto o lago Timsah são grandes e 
profundos. 

Teologicamente, yam süp faz o crente lembrar-se da bondade de Deus (Ne 9.9), que 
libertou o seu povo da escravidão (Js 24.6), guia-os em triunfo sobre os inimigos (Êx 15.4, 
22), dirige-os através das experiências desérticas da vida (Dt 2.1) e os tem colocado na 
terra da herança prometida (Js 4.23 e ss.). 

R.D.P. 

1480 "TC (sür) desviar-se, afastar-se. 

Termo Derivado 

1480a tH"79 (sãrâ ) afastamento, deserção. 

O sentido básico da raiz é o de "desviar-se". Parece que essa é uma raiz característica 
do semítico ocidental do norte, sendo atestada particularmente em hebraico e fenício. 
Verbo intransitivo no grau básico é, por isso mesmo, freqüentemente encontrado com 
muitas preposições, produzindo as idéias de "desviar-se de", "desviar-se para" e "afastar-se 
de". 
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1481 "mC (süt) 

A raiz verbal ocorre 191 vezes. Em muitos casos é um simples verbo de movimento, 
expressando a ação de se desviar (Êx 3.3-4; Jz 4.18; Rt 4.1) ou de se afastar (Nm 12.10). 

A idéia de afastamento também pode envolver questões espirituais. Dessa maneira, 
Sansão "não sabia ainda que já o SENHOR se tinha retirado dele" (Jz 16.20). O Espírito 
do Senhor "se retirou" de Saul (1 Sm 16.14; 28.16). É trágico que continuamente se 
dissesse que Israel e seus líderes não se apartaram "dos pecados de Jeroboão" (2 Rs 10.31; 
13.2, 6, 11; 14.24; 15.9, 18, 24, 28; 17.22; cf. 3.3). Acerca de Jerusalém, Deus queixou-se 
de que o coração do seu povo havia-se afastado dele (Ez 6.9). Infelizmente, aqueles que 
"não se apartaram de seguir ao Senhor" (IBB; 2 Rs 18.6) eram em número muito pequeno. 

A raiz muitas vezes descreve a apostasia de Israel. Em muitos casos é traduzida por 
"desviar-se", "apartar-se" (e.g., Êx 32.8; Dt 9.12; 11.16). Por outro lado, "não se desviar" 
era uma maneira de declarar a postura firme de alguém em seguir ao Senhor (1 Rs 
22.43). Essa atitude de seguir estritamente a vontade de Deus é com freqüência descrita 
mediante a associação do verbo ao conhecido tema da direita e da esquerda. Ê assim que 
se diz acerca de Josias que "não se desviou nem para a direita nem para a esquerda" (2 
Rs 22.2; cf. Dt 2.27; 5.32 1291; Js 1.7). 

No grau hifil, o sentido de "retirar" é muito comum. Asa retirou, isto é. depôs, Maaca 
por causa de sua idolatria ininterrupta (2 Cr 15.16). Ezequias tirou os locais e os objetos 
de culto ligados à idolatria (2 Rs 18.4; 2 Cr 30.14). O povo de Deus foi instado a tirar ou 
pôr de lado aquelas coisas que lhes causariam dano espiritual: deuses estranhos (Gn 
35.2), todo o mal (Is 1.16), vinho (1 Sm 1.14), falsos caminhos (SI 119.29) e falsa adoração 
(Am 5.21-23). 

A raiz também é encontrada um bom número de vezes na literatura sapiencial, sendo 
usada para se referir às questões espirituais mais básicas. É dito a Jó (15.30) que os 
ímpios irão, em última instância, perecer por ordem de Deus. A sabedoria da piedade e 
o temor do Senhor afastam a pessoa das armadilhas da morte (Pv 13.14; 14.27). Isso há 
de ser aprendido plenamente durante a juventude para que se torne um comportamento 
adquirido para o resto da vida (Pv 22.6). 

Em vez de desviar-se dos mandamentos e da vontade de Deus para a vida. o 
procedimento sábio é sempre "temer ao SENHOR e apartar-se do mal" (Pv 3.7. cf. 16.6, 17; 
Jó 28.28; SI 34.14 1151; 37.27). 

sãrâ. Afastamento, deserção, rebelião. O termo derivado sãrâ também trata da 
relação do homem com Deus e é empregado de duas maneiras: 1) para referir-se a 
qualquer deserção moral ou legal (Dt 19.16); e 2) para indicar um claro afastamento de 
Deus (Dt 13.5 [61; Is 31.6; 59.13; Jr 28.16; 29.32). 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 148-9. 
R.D.P. 

1481 *»T1C (súí) seduzir, fascinar, instigar, incitar. 

Identificações etimológicas com outras raízes semíticas são incertas. Em contraste 
com pãtâ, "ser simples", "enganar", nesta raiz também existe a idéia subjacente de 
esperteza. 

Na maioria das vezes o verbo tem uma conotação negativa. Davi, que desejava a 
autoglorifícação, foi facilmente seduzido a recensear o povo (1 Cr 21.1). O oficial assírio 
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1482 nno (sãhab) 

que sitiava Jerusalém adverte o povo de que a ordem de Ezequias que o povo depende 
unicamente de Deus é um engodo (2 Rs 18.32). Baruque, o escriba de Jerusalém, fí 
rotulado de incitador e agitador político, cujo objetivo final seria a escravização e a mo 
de todos os refugiados de Jerusalém (Jr 43.3). 

Jezabel de tal forma "instiga'* Acabe a fazer o mal, que o seu epitáfio assinala quei 
ele ultrapassou a todos em pecar (1 Rs 21.25). Acabe aprendeu bem com Jezabel, poi 
seduziu Josafa, de quem era aparentado por casamento, a sair com ele à guerra con 
Ramote-Gileade (2 Cr 18.2). Josafá devia ter dado ouvidos à advertência das Escrita 
para não ser induzido ao erro por pessoas da família (Dt 13.6 (71) ou por amigos íntim 
(Jr 38.22). Apesar da insensatez de Josafá, Deus agiu de modo a "desviar dele" os capitã 
dos carros inimigos, os quais estavam a ponto de tirar-lhe a vida. Ele aprendera aquil 
que o crente sempre deve ter em mente. Embora Deus permita que o fiel seja seduzid 
ou enganado, sempre que o justo clama de coração a Deus (2 Cr 18.31), Deus o afasta "das 
fauces da angústia" (Jó 36.16). 

R.D.P. 

rnc (süt). Veja o n? 1 472a. 

1482 2110 (sãhab) arrastar (e.g., 2 Sm 17.13; Jr 49.20). 

Termo Derivado 

1482a rnno (s'hãbâ) trapo (Jr 38.11-12). 

1483 íinD (sãhâ) raspar (Ez 26.4, somente). 

Termo Derivado 

1483a *nc (s'hi) refugo (Lm 3.45; ARA, "cisco"). 

T!Ç (s'ht). Veja o n? 1 483a. 

1484 BTnÇ (sãhish) cereal que brota por si mesmo ao segundo ano (2 Rs 19.29). 

1485 rpç (sãhap) prostrar (Pv 28.3; Jr 46.15). 

1486 "iriÇ (sãhar) percorrer negociando. 

Termos Derivados 

1486a tníjD (sahar)y ""HO (sãhãr) lucro comercial. 
1486b trnno (s'hõrâ) mercadoria (cf. o acadiano saKirtu). 

1486c irriTIO (sõhêrâ) escudo pequeno. 
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1486 i n ç (.sãhar) 

1486d "InOq (mishãr) mercadoria. 
1486e t rnnb (sõheret) pedra usada (junto com mármore) em pavimentação 

(Et 1.6). 

Em seu sentido básico, "percorrer", "circundar", "rodear" 0cf o acadiano saKãru e o 
acadiano antigo sihrum, "borda"), a raiz ocorre poucas vezes no AT: mais usual é o 
particípio sõhér, "mercador". 

Considerações etimológicas constituem o principal problema acerca desta raiz, 
conforme demonstrado por Speiser (veja-se a bibliografia). Embora os significados das 
formas participais e da raiz verbal estejam bem estabelecidos, existe controvérsia quanto 
ao sentido básico, se é "andar ao redor", "percorrer", nas cinco ocorrências verbais (Gn 
34.10, 21; 42.34; SI 38.10 [11]; Jr 14.18) ou se a idéia é do sentido técnico do particípio, 
"comerciar", "negociar". Speiser opta pela primeira hipótese; Albright (veja-se a 
bibliogafia) e a maioria das traduções modernas, pela segunda. 

Uma olhada nos contextos envolvidos mostra a complexidade do problema. No caso 
da referência em Jeremias, pode-se assinalar que, embora alguém pudesse defender a 
existência de uma classe sacerdotal e profética execrada e exilada que estaria 
"percorrendo a terra a vender as suas mercadorias", a denotação básica faz tão bom ou 
melhor sentido. Em ambas as interpretações, a seca ocorrida nos dias de Jeremias foi um 
sinal exterior da situação espiritual de Judá, uma situação cujo fim só poderia ser o juízo 
do cativeiro e do exílio. 

Dificilmente a súplica penitente do salmista pode ser conciliada com alguma idéia 
econômica. O grau pelai aqui empregado necessariamente significa "meu coração palpita" 
(BJ), com o que concordam a maioria das versões. GKC, p. 151, sustenta que o grau pelai 
se refere caracteristicamente a uma rápida repetição no tempo, daí o sentido de "ir 
rapidamente". 

O fato de o significado básico da raiz não se ter perdido até o século Xouvn a.C. não 
prova que seja necessário adotá-lo nas três ocorrências mais antigas da palavra, em 
Gênesis. De outro lado, o fato de que a antiga tradução em grego (século II a.C.), a versão 
siriaca (século n d.C.) e a versão latina antiga (século IV d.C.) traduzem sãhar por 
"comerciar" não é motivo suficiente para aceitar esse entendimento, visto que, à época em 
que essas versões foram feitas, o significado da raiz havia caído em desuso. E de fato, 
parece que a conclusão de Speiser — de que em Gênesis deve-se entender o sentido básico 
da raiz — é mais adequada etimológica, sintática e contextualmente. Provavelmente ele 
esteja certo em sua opinião de que a baixa freqüência do uso da raiz verbal é resultado 
do uso freqüente de sãbab (q.v.), que tem sentido semelhante. 

sahar, sãhãr. Lucro comercial. s'hõrâ. Mercadoria. Esses três derivados 
harmonizam-se com o sentido especializado surgido no uso nominal (i.e., no particípio) do 
verbo, usos bem demonstrados mediante comparação com outras línguas semíticas. 

sõhérâ. Escudo pequeno, sõheret. Pedras coloridas. Estes dois derivados são raros. 
sõhérâ, "escudo pequeno" (somente em SI 91.4; ARA, "escudo"), é em geral entendido como 
o pequeno escudo usado em combate corpo a corpo ou como algum tipo de armadura (cf. 
o acadiano sihirtu, tashirátu, "arredores") e tem uma clara relação com a raiz verbal 

'heret. À semelhança de seu cognato acadiano silíru, tem origem obscura. Ocorre 
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1437 "Vp (síwdn) 

somente em Et 1.6, "pedras preciosas", "pedras coloridas", do calçamento do palácio. É| 
possível que os dois substantivos derivem da idéia de "redondeza". Talvez as melho 
informações sobre o significado de sõheret em Ester 1.6 provenham da escavação d 
palácios persas de Susã. O piso (ARA. "pavimento"), se é que esse é o sentido exa' 
possuía pedras coloridas e sõheret, de acordo com o relato de Ester. Escavações mostr? 
muitos tijolos multicoloridos e vitrificados empregados no piso e nos muros do palácio de 
Dario (A. T. OLMSTEAD, History ofthe Persian empire, University of Chicago, 1948, p. 16 
71). 

Bibliografia: — SPEISER, E. A., The verb SHR in Genesis and early Hebre 
movements. fíASOR 163:36-54. — ALBRIGIIT, W. F., Some remarks on the meaning ofthe 
verb Shr in Genesis, BASOR 164:28. 

R.D.P. 

rnno (sõheret). Veja o n? 1 486e. 
rQ (sig). Veja o n? 1 469a. 

1487 "TC (siwãn) sivã (o terceiro mês). Quanto aos nomes dos demais meses, veja-se 
n! 613b. 

1488 T C (stnay) Sinai. 

Nome da montanha diante da qual os israelitas estiveram acampados enquanto 
Deus, por intermédio de Moisés, estabelecia a aliança com eles (Êx 19—24). O monte 
Sinai é tradicionalmente identificado com Jebel Musa, nas montanhas escarpadas na 
região sul da península do Sinai. O Jebel Musa chega a 2 250 metros acima do nível do 
mar; seu vizinho, o Jebel Catarina, a 2 550 metros. "No inverno, os altiplanos recebem 
chuvas em relativa abundância e ficam freqüentemente cobertos de neve, o que dá origem 
aos uádis e canais subterrâneos que fluem para o norte" (E. M. BLAIKLOCK, Zondervan 
pictorial Bible atlas, Zondervan, 1969, p. 28). 

No Sinai o povo recebeu instruções acerca do tabernáculo e do sacerdócio (Êx 25—31; 
34—40) e as determinações para os levitas. Foi aí também que ocorreu o primeiro grande 
fracasso espiritual de Israel (Êx 32—33; Lv 10). 

Teologicamente, o Sinai é de grande relevância para o judaísmo como o local onde a 
lei tanto oral quanto escrita foi outorgada. Ainda mais importante é o fato de que o Sinai 
ensina a respeito da pessoa de Deus. O Deus que se manifestou no Sinai (Jz 5.5; SI 68.8 
191) é visto como o Deus onipotente e santo que vai à frente e conduz o seu povo resgatado 
(Dt 33.2) desde o Sinai, sua santa morada (SI 68.17 [181), com grande esplendor e triunfo 
até a terra da promessa (Hc 3.2-9). 

O NT desenvolve o tema do Sinai, destacando que ele simbolizava a escravidão da 
velha aliança, escravidão posta de lado pela obra de Cristo, que operou a nova aliança de 
liberdade e promessa por meio do seu sangue (G1 4.25 e ss.; Hb 12.18 e ss.). 

R.D.P. 

1489 T O (sír) /, panela (e.g., Êx 16.3; 1 Rs 7.45). 
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1492 "OO (sãkak) 

1490 "TO (sir) II, espinho (Is 34.13), anzol (Am 4.2). 

"]0 (sak), -]Ò (sõk). Veja os nf8 1 492c, d. 

1491 ÍTDO (sikküt) tenda, Sicute. 

Esta palavra ocorre apenas uma vez no AT, em Amós 5.26, junto com kiyyún (q.v.). 
Embora as consoantes skt possam ser as de "tenda", conforme traduzido pela ARC, a 
presença desta palavra junto com kyn em certos textos mesopotâmicos, ambas referindo-se 
ao deus celeste Saturno, torna provável que aqui sikküt seja um nome próprio indicativo 
dessa divindade (cf. ARA). 

As duas palavras, sikküt e kiyün, aparentemente foram revocalizadas com as vogais 
de shiqqüts, "abominação". Se as palavras eram realmente pronunciadas conforme 
revocalizadas ou se foram lidas simplesmente como shiqqüts é uma questão em aberto. 
O fato de que YHWH, vocalizado com as vogais de 'âdõnãy, é pronunciado como 
'ãdõnãy, favorece um pouco a segunda possibilidade. (Veja-se um tratamento semelhante 
com as vogais de bõshet.) 

Com base nos mitos mesopotâmicos fica claro que as estrelas representavam o 
panteão dos deuses (o símbolo cuneiforme de Ishtar, a rainha dos céus (Jr 7.18; etc. 1 era 
uma estrela). Por essa razão, tornar-se vassalo da Assíria e, posteriormente, da Babilônia 
significava servir o "exército dos céus", tendo-o como deuses. Isso fica claro nos relatos 
sobre Manassés (2 Rs 21.3, 5), que adorou essas divindades como parte de sua 
subserviência, e Josias, que as rejeitou como parte de sua revolta contra tal subserviência 
(2 Rs 23.45). 

Amós está dizendo que o fato de os israelitas abandonarem sua confiança em Deus 
em razão de um acordo político-religioso com seus opressores não resultará em libertação, 
mas em destruição. 

[O NT tem uma passagem difícil (At 7.43) que, citando Amós 5.26, difere um pouco 
do TM. Ele estabelece um paralelo entre o "sikküt de teu rei" (ou "o sikküt de Moloque") 
e a "estrela do teu deus", interpretando esta última divindade como sendo Renfa, que 
aparentemente é um título do deus celeste Saturno. A passagem refere-se então ao sikküt 
e ao kiyün como "figuras" ou "imagens" que os judeus haviam adorado. De acordo com 
essa formulação, o usikküt de Moloque" pode ter sido de fato um "tabernáculo" ou 

l "santuário", isto é, um "sukkat de Moloque". Mas a palavra traduzida por "tabernáculo" 
ou "santuário", sukkat, pode ter sido escolhida como um trocadilho em cima do nome 
babilônico do deus celeste Saturno, sikküt. R.L.H.l 

J.N.O. 

râo (sukkôt). Veja o n? 1 492e. 

1492 "=|00 (sãkak) guarnecer, interromper a aproximação, barrar, cobrir. 

Termos Derivados 

1492a t"]OG (mâsãk), rOOÇ (m'sukâ) coberta. 
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1492 -]DÇ (sdkak) 

1492b (müsãk) estrutura coberta. 
1492c ti]D (safc) multidão. 

1492d Pp (sõk), HSÇ (sukká) abrigo, moita, bosque cerrado, tenda. Veja 
também o n? 1 491. 

1492e tni30 (sukkôt) Sucote (topònimo). 
1492f "DO (sõkék) estrutura coberta (Na 2.5 16], somente). 

O sentido básico da raiz é o de "bloquear" ou "tapar" algo. Há cognatos em acadiano 
(sakdku, "obstruir", "ser obstruído") e árabe (sakka, "obstruir"). Uma variante, sãkak 
"cobrir", ocorre em Êxodo 33.22. É bem possível que uma raiz homófona, "urdir", "moldar" 
ocorra em Jó 10.11 e Salmos 139.13. (Mas cf. DAHOOD, AB, Psalms III, que entende que 
a palavra deriva de sãkak, "cobrir", sendo que a preposição 6 teria o sentido de origem 
ou procedência, "protegido desde o nascimento".) 

Esta raiz importante deu origem a vários sentidos, tanto literais quanto figurados, 
em particular com a idéia de "cobrir". Com o primeiro sentido, usava-se a palavra para 
descrever as atividades de construção relacionadas com os lugares sagrados de adoração. 
As asas dos querubins deviam cobrir o propiciatório no tabernáculo (Êx 37.9) e no templo 
(1 Cr 28.18). Um véu punha a arca e o propiciatório, que estavam dentro do santo dos 
santos, longe da vista das pessoas (Êx 40.3, 21). A forma participial dá origem ao vocábulo 
sõkêk, uma cobertura construída para proteger os soldados que sitiavam a cidade daquilo 
que os seus defensores atiravam (Na 2.5 [6]). 

Num sentido figurado, o verbo descreve a proteção que Deus concede a todos que nele 
vêm buscar refúgio (SI 5.11 [12]; cf. 91.4; 140.7 [8]). 

mãsãk. Coberta. Palavra empregada mais destacadamente com referência às várias 
cortinas ou anteparos (ARA, "reposteiro") usados na entrada do recinto do tabernáculo (Êx 
39.34-40). 

mpsukâ. Coberta. A palavra é empregada para se referir ao ambiente suntuoso, repleto 
de jóias, em que estava o príncipe de Tiro. Esta descrição, em última instância, é 
entendida nos acontecimentos do Éden e na pessoa e obra de Satanás (Ez 28.13 e ss; lit., 
"toda pedra preciosa era tua coberta"). 

müsãk. Passadiço (ou lugar) coberto. Palavra encontrada em 2 Reis 16.18, em que 
designa "passadiço coberto para uso no sábado", que foi retirado por ocasião das reformas 
que se seguiram à apostasia de Acaz. Outra sugestão é de que shabbat, "sábado" deve ser 
vocalizado como shebet (de yãshab) e lido como "trono", i.e., "o lugar coberto do trono". 

sak. Multidão. Este vocábulo, encontrado apenas em Salmos 42.4 [5], é difícil. As 
traduções existentes (ARA, "multidão de povo"; IBB, "multidão"; TB, "turba") não são 
seguras. A sugestão de Dahood, "barreira" (i.e., algo que fazia separação entre a área 
interna do templo e o pátio dos gentios), tem os seus méritos (veja AB, Psalms I, p. 257). 
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1493 (sãkal) 

sok. Coberta abrigo. Ocorre quatro vezes com a idéia de uma coberta protetora, quer 
no mundo natural (SI 10.9; Jr 25.38), quer no sentido figurado, com referência à pessoa 
e obra de Deus (SI 27.5; 76.2 [3]). 

sukkâ. Moita, bosque cerrado, tenda Designa um abrigo temporário (2 Sm 11.11; Jó 
36.20; 38.40). Num contexto de juízo Isaías (1.8) emprega a palavra para descrever a 
devastação e o despovoamento de Israel, pois ele prevê o povo de Deus vivendo em abrigos 
temporários. Figuradamente, Deus é o abrigo durante as aflições temporárias do fiel (SI 
31.20 [211). 

Na maioria das vezes emprega-se a palavra com referência à Festa dos Tabernáculos. 
Uma vez por ano os israelitas deixavam suas casas para morar num "tabernáculo" (tenda) 
feita de ramos de árvores (Lv 23.34 e ss.). A festa assinalava não somente a alegria e 
gratidão de um povo agradecido pela provisão divina ao fim da safra agrícola (Lv 23.39-
41), mas também devia ser um memorial perpétuo (Dt 16.13 e ss.) do cuidado divino para 
com os seus, os quais ele resgatara do Egito, durante aqueles longos anos no deserto (Lv 
23.42-43). A festa terminava com um dia de descanso, caracterizado por uma santa 
convocação, assinalando-se assim não apenas o clímax do ano religioso, mas também o 
descanso do crente em seu Deus (Lv 23.39). Profeticamente a festa tem a sua consumação 
final no dia grandioso em que Deus reerguer o tabernáculo caído de Davi (Am 9.11) e der 
abrigo ao seu povo arrependido, redimido e reajuntado (Is 4.6). 

sukkõt. Sucote. Esse nome próprio designa dois importantes locais da Bíblia. O primeiro 
estava localizado em Gade (Js 13.27), perto do vale do Jordão, e é geralmente identificado 
com Tell Deir 'Alia, três quilômetros ao norte do rio Jaboque. Sucote também é o nome 
do local onde os hebreus fizeram sua primeira parada no êxodo, após saírem de Ramessés, 
no Egito (Êx 12.37-13.20), geralmente identificado com Tell el-Maskhutah, junto ao uádi 
Tumilat. 

Bibliografia: — TDOT, v. vn, p. 369-74. 
R.D.P. 

1493 **?DÇ {sãkal) ser tolo. Não ocorre no qal. 

Termos Derivados 

1493a T^DO (sãkãl) tolo. 

1493b ^DC (sekel) insensatez (somente em Ec 10.6). 
1493c t n f o O (siklüt) insensatez, tolice. 
1493d m^DÓ (siklüt) insensatez (somente em Ec 1.17). 

O verbo é usado no nifal, piei e hifil. Deve-se fazer distinção entre esta raiz e sãkal 
(q.v.). Robert Gordis destacou a existência de um número considerável de palavras que 
possuem sentidos mutuamente contraditórios (Studies in Hebrew roots of contrasted 
meanings, JQR 27:33-58). 

Em geral o verbo exprime falta moral ou espiritual. Assim sendo, Saul agiu como tolo 
quando, ao oferecer sacrifícios, usurpou a prerrogativa dos levitas. Significa muito mais 
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1493 (sãkal) 

do que ser alguém tolo apenas intelectualmente — Saul revelou sua total falta de 
discernimento espiritual (1 Sm 13.13). 

[O verbo é empregado em contextos em que a pessoa age por medo e, dessa maneira, 
comporta-se impulsivamente, em vez de proceder com a sabedoria que é fruto de 
confiança baseada em Deus. Assim sendo, Davi reconhece que agiu de forma inse 
ao levantar o censo de Israel para aquilatar a força militar do país. Foi um g 
insensato porque ele não buscou segurança em Deus (2 Sm 24.10; 1 Cr 21.8). 
babilônios costumavam chamar esse ateísmo prático de "viver num ramanishu", i.e., viver 
por si só, com base nas próprias forças, sem depender de Deus. Mas essa é a essência do 
pecado. Saul reconhece o seu comportamento insensato com Davi, provocado pelo medo 
infundado que tinha deste (1 Sm 26.21). Labão acusa Jacó de agir tolamente ao ir embora 
sorrateiramente, de noite, não dando a Labão a oportunidade de oferecer uma despedida 
à altura. É claro que Jacó agiu por medo (Gn 31.28). O vidente Hanani acusa o rei Asa, 
de Judá, de agir com insensatez, porque, por medo, pagou aos sírios para estes atacarem 
Israel em vez de depender do Senhor (2 Cr 16.9-10). 

Davi ora para que o conselho de Aitofel leve às terríveis conseqüências resultantes 
de um comportamento apressado e impulsivo. Sua oração foi respondida quando Aitofel 
se suicidou (2 Sm 15.31 e s.). Semelhantemente, Deus, ao enviar Ciro para destruir a 
Babilônia, transformou o conhecimento dos adivinhadores pagãos na catástrofe que 
resulta de tal comportamento (Is 44.25). B .K .W. ] 

sãkãl. Insensato, tolo. A geração de Jeremias foi insensata e sem entendimento. Além 
disso, o problema foi além de uma simples falta de entendimento (5.21). A apostasia 
espiritual é loucura. Isso fica claro quando as pessoas são sábias para fazer o mal e sem 
conhecimento para fazer o bem (Jr 4.22). Eclesiastes destaca o desajeitado espiritual e 
—especialmente— moral que demonstra a todos a sua tolice (10.3; et al.). 

sekel. Tolice, insensatez. Ocorre uma perversão moral quando a loucura é exaltada e 
pessoas sem valor são elevadas à posição de liderança, enquanto os dignos de honra são 
desprezados (Ec 10.6). 

siklüt. Tolice, insensatez. Considerar o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez 
suscita questões filosóficas (Ec 2.3, 12-13). Nos versículos 1-11 a insensatez surge como 
um acúmulo ilimitado de prazeres e objetos. Mas, à medida que qôhelet (o escritor de 
Eclesiastes) adquiriu maturidade, encontrou a resposta: "Eu próprio vi que há mais valor 
na sabedoria do que na tolice, da mesma forma como há mais valor na luz do que nas 
trevas" (lit.). A sabedoria é o caminho do homem moral e espiritual, ao passo que a 
loucura é o caminho do homem com valores distorcidos. Uma outra associação de 
"insensatez" (siklüt) com "loucura" (Ec 7.25 e s.) se vê no pecador que se deixa apanhar 
por uma mulher imoral. Aquele que quer ser sábio e agradar a Deus foge das garras de 
tal mulher. 

Bibliografia: — B L A N G K , H . S . , Folly, in: IB. v. 2, p. 303-4. — I LARRIS , R . L., 
Proverbs. Wycliffe Bible commentary, Moody, 1962. p. 553-4. — VVALKER, W. L., Fool, folly, 
in: ISBE. v. 2, p. 1 124-5. 

L.G. 
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1499 *TDO (sãkat) 

nftDO (siklüt). Veja o n? 1 493c. 

1494 ]DO (.sãkan) I, fer utilidade, ser úíií, ser proveitoso. 

Termo Derivado 

1494a i f f e O p (miskfnôt) celeiro. 

O sentido básico da raiz é o de "ter utilidade". A forma participial, sõkên, 
"mordomo", designativa de um importante cargo governamental (Is 22.15), é conhecida 
predominantemente em semítico ocidental do norte. 

Pode-se perceber claramente o significado da raiz nos discursos do livro de Jó. Elifaz 
(15.3) acusa Jó de dizer palavras que não têm utilidade. Ele o lembra (22.2) de que o mais 
sábio dentre os homens não pode, em última análise, ser de alguma vantagem para Deus, 
do modo que na verdade Deus não tem segundas intenções egoístas para testar Jó; apesar 
disso, o procedimento sábio de uma vida boa e pacífica é colocar-se a serviço de Deus 
(22.21). Eliú (34.9 e ss.) corrige a atitude de Jó de que não vale a pena tentar ser 
agradável a Deus {cf. 35.3). 

A raiz também dá margem a vários sentidos, tais como: o cuidado e a supervisão com 
que Deus trata o crente (SI 139.3; ARA, "conheces" [o verbo está no hifil]); o risco que o 
lenhador corre ao derrubar árvores (Ec 10.9; ARA, "expor-se ao perigo" [o verbo está no 
nifal]); ou o protesto feito pela mula de Balaão de que não era dada a zombar dele (Nm 
22.30; ARA, "ser costume" [o verbo está no hifil]). 

miskenôt. Celeiro, armazém. O vocábulo designa um local proveitoso, em particular as 
cidades-celeiros, fossem elas de Faraó (Êx 1.11) ou de Salomão (1 Rs 9.19), estivessem 
elas em Naftali (2 Cr 16.4) ou Judá (2 Cr 17.12). 

R.D.P. 

1495 *]DÇ (sãkan) II, expor-se ao perigo. Este verbo ocorre apenas uma vez, no nifal 
(Ec 10.9). 

1496 (sãkan) III, ser pobre. Ocorre apenas em Isaías 40.20, no grau pual. Talvez 
derivado por analogia de misken (q.v.). 

1497 **"DO (sãkar) I, trancar, obstruir. Este verbo ocorre no nifal (SI 63.12; Gn 8.2) 
e no piei (Is 19.4). Aparentemente relacionado com sãgar (q.v.). 

1498 "DO (sãkar) II, assalariar (Ed 4.5, somente). A forma bem mais comum é sãkar 
(q.v.). 

1499 *TDÇ (sãkat) estar em silêncio, silenciar. Ocorre apenas no hifil (Dt 27.9, 
somente). 
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1500 (sãlã0 

"70 (sal). Veja o n? 1 507a. 

1500 ^ 'PÇ (sd/dO pesar. Este verbo ocorre só uma vez, no pual (Lm 4.2; ARA, 

"reputar"). 

1501 *~íip9 (sãlad) saltar, pular de alegria. Este verbo ocorre apenas uma vez, no 
grau piei (Jó 6.10). 

1502 rfpç (sãlâ) I, fazer pouco de, pôr de lado (SI 119.118; Lm 1.15). 

7ÒQ (sela). Veja o n! 1 506a. 

1503 *TÒO (sãlâ) II, pesar, avaliar. Este verbo ocorre apenas uma vez, no pual (Jó 
28.16). 

1504 (sallôn) espinho. Raiz incerta. 

1505 n^O (sãlah) perdoar. 

Termos Derivados 

1505a tn^Q (sallãh) pronto a perdoar, disposto a perdoar, perdoador. 

1505b t n n ^ P (sTihâ) perdão. 

Este verbo, junto com um pequeno número de outros, tais como bãra', "criar", é 
utilizado nas Escrituras apenas em referência a Deus. Emprega-se sãlah para referir-se 
ao oferecimento que Deus faz de perdão ao pecador. Não se acha esta raiz, em nenhuma 
de suas formas, referindo-se a pessoas se perdoando mutuamente. 

A mesma raiz aparece em ugarítico (UT 19: n? 1 757) e acadiano, mas aparentemente 
sem relação alguma com a forma em questão. O acadiano salãfíu significa "aspergir" em 
contextos religiosos e médicos. 

Uma das mais importantes características evangélicas do AT é vista nesta palavra: 
perdão da parte do próprio Deus do perdão. O vocábulo também levanta o maior dos 
problemas: Qual era a natureza desse perdão? Parece que o livro de Hebreus afirma de 
forma igualmente categórica que no AT o perdão era ineficaz e impossível (Hb 9.9; 10.4). 

A solução do problema é clara. Em primeiro lugar, o próprio Iavé anuncia, ao 
responder às orações de Moisés em favor de Israel, que ele perdoou a Israel em dois de 
seus momentos mais sombrios, o incidente do bezerro de ouro e a murmuração em Cades-
Barnéia (Êx 34.9; Nm 14.19-20). 

Em segundo lugar, com base na legislação mosaica, eram possíveis a expiação e o 
perdão reais para todos os pecados, com exceção daqueles cometidos pelo pecador 
desafiador e impenitente (Nm 15.30-31), o qual "desprezou a palavra do SENHOR". Vez 
após vez se diz (Lv 4.20, 26, 31, 35; 5.10, 13, 16, 18, 26; 19.22) que, quando se fazia 
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1506 bbç (sálal) 

expiação, os pecados do pecador eram perdoados. Para pecados como mentira, roubo, 
perjúrio, engano (Lv 6.1-7 [5;20-26]) ou aqueles "contra qualquer dos mandamentos do 
SENHOR" (LV 4.2) era possível obter o perdão divino. Ao invés de excluídos, esses pecados 
foram especificamente incluídos na provisão divina para o crente do AT juntamente com 
os "pecados por ignorância" (Nm 15.25, 26, 28). Como que enfatizando essa questão, 
repetidas vezes se diz que no dia da Expiação "todas as iniqüidades" e pecados de Israel 
eram expiados (Lv 16.21, 30, 32, 34). Mas, individualmente, cada israelita devia 
"humilhar-se" (Lv 16.29, 31; ARA, "afligir a alma"), numa verdadeira atitude de confissão. 
Esse é o tipo de perdão que Salomão, enquanto conduzia a oração de dedicação do templo 
(1 Rs 8.30, 34, 39, 50, e seu paralelo em 2 Cr 6), pediu que estivesse ao alcance de todos. 
Amós suplicou que tal perdão fosse dado a Judá (7.2), como também o fez Daniel (9.19). 
No entanto, às vezes não se perdoou a Israel (Dt 29.19; Lm 3.42). 

Tão entusiasmante era o grande alcance desse oferecimento de perdão que Isaías 
(55.7) apresentou-o como o âmago de seu convite à salvação. Tão disposto estava o Senhor 
a perdoar que os ouvintes de Isaías precisavam esquecer todas as idéias baseadas na 
relutância dos homens em perdoar-se uns aos outros. 

A experiência de perdoão no AT tinha eficácia pessoal, embora, de uma forma objetiva 
de pensar, o fundamento e alicerce desse perdão tivesse de esperar a morte de Cristo. 
Outros vocábulos empregados para designar o perdão ressaltavam as idéias de varrer ou 
apagar a lembrança do pecado (mãfià ) , cobrir ou esconder o registro do pecado (kãsâ), 
levantar e retirar o pecado (nãéãT), desconsiderar o pecado Cãbar) e perdoar com base 
num substituto (kãpar Ino piei], q.v.). 

Três textos de Jeremias (31.34; 33.8; 50.20) celebram um perdão futuro por parte de 
nosso Senhor, estando esse perdão ligado à Nova Aliança e, finalmente, à sua segunda 
vinda. 

sallãh. Pronto a perdoar, disposto a perdoar, perdoador. O único exemplo bíblico 
deste adjetivo ocorre em Salmos 86.5, que descreve o Senhor como bondoso e perdoador 
(ARA, "compassivo"). 

selihâ. Perdão. Esse substantivo ocorre três vezes. Em Neemias 9.17 ele é usado no 
plural para descrever a Deus, "Deus de perdões" (lit.), enquanto em Salmos 130.4 e Daniel 
9.9 é empregado como sujeito e indica o perdão que os homens podem receber da parte 
de Deus, o único que pode perdoar. 

Bibliografia: — FREEMAN, Hobart. The problem of the efficacy of Old Testament 
sacrifices, BETS 5:73-9. — RlCHARDSON, TWB, p. 85-6. — THAT, v. 2, p. 150-9. 

W.C.K. 

1506 *?I?D (sãlal) /, amontoar, erguer, exaltar. 

Termos Derivados 

1506a trnD (sela) elevar, exaltar. 
1506b tnVpb (sõl'lâ) aterro, baluarte. 
1506c "itẐ pp (sullãm) escada. 
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1507 (sll) 

1506d tn^DQ Cm€siUá)y ^tXDO (masliil) estrada. 

Parece que o significado básico desta raiz é o de "amontoar". Uma vez que o ve: 
hebraico não encontra paralelo em outras ocorrências da raiz nas línguas semític 
provavelmente é um verbo denominativo do acadiano sulü, "estrada" (de salú, "jogar em 
cima", "jogar fora"). 

O verbo hebraico é empregado principalmente em expressões figuradas, es 
cialmente em contextos hostis. Faraó se levanta contra o povo de Deus (Êx 9.17). Jó 
lamenta a maneira como é tratado por Deus (19.12) e também pelas pessoas (30.12). 

O tema de aterrar, isto é, construir, uma estrada é empregado pelos profetas. A 
figura de linguagem, derivada da construção de uma estrada mais elevada do que o 
terreno adjacente, é uma figura natural. Enquanto Jeremias (18.15) lamenta que Israel 
tenha abandonado a estrada de Deus para seguir falsos caminhos, Isaías (57.14; 62.10) 
prevê a época em que todos os obstáculos serão removidos da vereda de um Israel 
arrependido, que volta pela estrada para Sião. 

sõ r i â . Aterro, aterro defensivo. (C f o egípcio trr.f\ "aterro de sítio".) Os profetas usam 
com freqüência este termo em contextos de juízo (Jr 6.6; 32.24; 33.4; Ez 17.17; Dn 11.15). 

sul lãm. Escada. O substantivo designa a escada de Jacó, que ia da terra até o céu (Gn 
28.12). Alguns preferem a tradução "escadaria" e assemelham a estrutura a um zigurate, 
o que é possível. Existem, contudo, outras palavras para se referir a "escadaria", e 
"escadas" já eram usadas em épocas bastante remotas 0cf J. MELLAART, Catai Huyuk, 

McGraw-Hill, 1967, p. 56). 

m^sillâ, maslül . Estrada, caminho elevado. A palavra indica tanto uma simples 
estrada (Nm 20.19), quanto os degraus do templo e do palácio de Salomão (2 Cr 9.11; ARA, 
"balaústres"), quanto ainda, profeticamente, a estrada do remanescente que retorna (Is 
11.16). Metaforicamente, descreve o caminho dos retos (Pv 16.17) ou a trajetória das 
estrelas (Jz 5.20). 

selâ. (Termo de significado desconhecido, provavelmente de natureza musical, e que 
ocorre 71 vezes em Salmos e também em Habacuque (3.3, 9, 13). Existem diversas 
conjecturas sobre o significado da palavra, mas nenhuma delas é conclusiva. Outros 
termos de significado provavelmente também musical mas de sentido incerto são: 
'ãlãmôt, sheminit, gittit, mahãlat, le'annôt, neginôt, nehilòt, higgãyôn, shiggãyôn, 

lamm'natstsêah, masktl, miktãm. Outros termos enigmáticos talvez se refiram a 
melodias. Veja-se ZPEB, v. 4, p. 945, além de comentários e introduções. R.L.H.] 

R.D.P. 

n n ^ P (sTihâ). Veja o n? 1 505b. 

1507 (sll). II. Aceita como ra iz de: 

1507a ^O (sal) cesto (e.g., Gn 40.18; Jz 6.19). 

1507b H^pbç (salsillâ) cesto, renovo (?), ramo (?) (Jr 6.9). 
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1510 **pC (sãlap) 

•'pD (sullãm). Veja o n? 1 506c. 

rfpc1?? (salsillâ). Veja o n? 1 507b. 

1508 vbo (s/0. Aceita como raiz de: 

1508a (seM rocha, penhasco. 

Este substantivo é aparentado de uma raiz árabe, sala'a, "partir", "dividir" (daí o 
vocábulo siVun, "fissura"). Em contraste com tsur, "rocha" (que enfatiza uma rocha maior 
[cf. o aramaico tür, "montanhas"! e com a qual é, com freqüência, usada permu-
tavelmente), o vocábulo refere-se basicamente a uma fenda na rocha, designando então 
uma grande pedra ou penhasco. 

Embora se use a palavra para referir-se a rochas (Jz 6.20) ou penhascos (Jr 13.4) 
naturais, muitas vezes o objeto físico torna-se símbolo de verdades espirituais. O exemplo 
mais conhecido talvez seja Números 20.8 e ss., em que Moisés, por falta de fé e por 
rebeldia contra as instruções de Deus, para censurar o povo feriu a rocha duas vezes (cf. 

Nm 27.14). 
À semelhança de tsúr, sela* simboliza o próprio Deus como um lugar de segurança 

e refugio (veja SI 71.3) para aquele que o teme e vive retamente diante dele (SI 31.3 (41). 
A figura de Deus como uma rocha torna-se, nos ensinos do NT, um tipo da pessoa e obra 
de Cristo (cf 1 Pe 2.6 e ss.; 1 Co 10.4). 

As vezes a palavra pode também ter um sentido negativo, pois suas características 
naturais facilmente simbolizam a obstinação espiritual (Jr 5.3) ou até mesmo o pecado 
ostensivo (Ez 24.7-8; Am 6.12). 

R.D.P. 

1509 Z i t e (soVám) gafanhoto (comestível) (Lv 11.22). 

1510 *gf?Q (sãlap) distorcer, torcer, perverter, arruinar. 

Termo Derivado 

1510a tr|i?0 (selep) desonestidade. 

O sentido básico da raiz é o de "torcer"; as idéias correlatas de distorcer ou perverter 
os direitos ou caminhos de alguém tornam-na sinônimas de outros verbos hebraicos, tais 
como hãpaky "subverter", 'ãwâ, "agir errado", "perverter",'ãqash, "agir desonestamente". 

O verbo (somente no piei) é basicamente empregado em contextos que tratam de 
comportamento moral ou social. A Torá adverte enfaticamente que não se deve receber 
suborno para que o pensamento da pessoa não fique obscurecido e, dessa forma, fique 
pervertida a ministração da justiça (Êx 23.8; Dt 16.19). Os perigos do suborno, 
especialmente em questões levadas a juízo, eram bem conhecidos no mundo antigo (veja, 
por exemplo, O Código de Hamurabi, parágrafo 5). 

O verbo ocorre freqüentemente em contextos que destacam que o mal de tal forma 
perverte o homem pecador e insensato que seu caminho se torna distorcido e ele fica com 
ódio do Senhor (PV 13.6; 19.3). Conquanto o homem mau possa pensar que está 
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1511 pbo (sãlêq) 

prosperando, Deus o transtorna por sua deslealdade (Pv 22.12) e transforma seu caminho 
em ruínas (Pv 21.12). 

selep. Desonestidade, falsidade. Enquanto o justo é guardado por sua integridade, ,* 
falsidade do homem traiçoeiro transtornará o seu caminho (Pv 11.3). Aquele que fala con» 
uma língua distorcida encontrará em seus elogios a sua destruição (Pv 15.4). 

R . D J P 

1511 p*?C (sãlêq) subir. 

A raiz hebraica é provavelmente um empréstimo lingüístico do aramaico selêq. É 
encontrada apenas em Salmos 139.8 (observe-se o l assimilado na letra anterior), em que 
o salmista ressalta a onipresença de Deus. Quer ele subisse ao mais alto céu, quer ficasse 
no Sheol, encontraria Deus. Possivelmente éãlaq (q.v.) é uma variante que tem o sentido! 
de "subir em chamas". Esse outro verbo também exibe uma assimilação na letra anterior 
do lamed (a menos que se sustente a derivação de nãsaq). 

R.D .P. 

1512 n^C (sõlet) farinha (pura). 

A palavra (proveniente do acadiano salãtu, "esmagar") denota uma farinha bem 
moída e é conhecida em todo o antigo mundo mediterrânico (<e.g., acadiano siltu, árabe 
sultun, aramaico sültã', egípcio tr.t). Em contraste com qemah, "refeição", "farinha", que 
provinha de grãos inteiros e da fibra de cereais, essa farinha mais fina era obtida 
mediante a moagem da parte interna dos grãos de trigo (daí as traduções semidalis na 
LXX e simila na Vulgata). Embora ao alcance de todos, essa farinha era cara e era 
considerada artigo de luxo (Ez 16.13; cf. Ap 18.13), sendo usada especialmente para 
receber hóspedes importantes (Gn 18.6). 

A farinha pura figurava com destaque nos sacrifícios do livro de Levítico (Lv 2; etc.), 

nas ofertas feitas pelos 12 líderes das tribos por ocasião da inauguração da adoração no 
tabernáculo (Nm 7), nas regras relativas ao cumprimento do voto de nazireu (Nm 6.15), 
na cerimônia de consagração dos sacerdotes (Êx 29.2 e ss.) e na ordenação dos levitas, os 
quais Deus, na sua graça, permitiu que ocupassem o lugar dos primogênitos numa vida 
consagrada ao serviço divino (Nm 8.8). A farinha pura lembrava os sacerdotes e levitas 
de seu elevado chamado e da excelente qualidade do serviço e dedicação prestados a Deus, 
isto é, de todos os frutos de seu trabalho (cf. 1 Pe 2.5). 

R.D.P. 

DD (sam). Veja o n ! l 516a. 

1513 - n ü p (semãdêr) flor de videira (Ct 2.13, 15; 7.13). Derivação incerta. 

1514 (sãmak) apoiar-se em, colocar, pôr, escorar, apoiar. 
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1515 büO (semel) 

O sentido básico da raiz é o de "apoiar-se em", no que se distingue dos sinônimos 
tãmak (q.v.), que basicamente significa "segurar com firmeza", "agarrar", e sã'ad, 
"sustentar". 

O uso mais conhecido dessa raiz ocorre na imposição de mãos. Nas regras existentes 
no livro de Levítico acerca das ofertas de sacrifício, o ofertante trazia pessoalmente o seu 
animal de sacrifício e impunha as mãos sobre a cabeça do animal, expressando desse 
modo a identificação com a oferta, a entrega dela a Deus e, no caso de culpa, a 
transferência desta para o animal (cf. especificamente Lv 16.21). 

A imposição de mãos sobre o animal sacrificial figurava com proeminência nas regras 
sobre a cerimônia de consagração e dedicação ao sacerdócio (Lv 8; cf Êx 29), um evento 
repleto de aplicações espirituais ao ministério de Cristo (cf Hb 10.19-23) e daqueles 
chamados para serem seus servos (1 Tm 4.14; 2 Tm 1.6). 

A raiz também pode envolver a idéia de apoiar-se (Am 5.19). Os israelitas haveriam 
de aprender a não confiar nas pessoas nem nas nações (2 Rs 18.21; Ez 30.6), mas em 
Deus, que pelo seu poder (SI 37.24) e pela sua palavra (SI 119.116), sustenta o justo (SI 
37.17). É assim que o fiel habitará em segurança e com estabilidade (SI 3.5 [6]) durante 
toda a sua vida (SI 71.6), apesar daquelas ocasiões em que pode poderá cair (SI 145.14). 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 160-1. 
R.D.P. 

1515 ^QD (semel) ídolo, imagem. 

Basicamente a palavra denota uma imagem ou estátua, um significado encontrado 
com freqüência nas inscrições fenícias. Essa é uma das várias palavras que designam 
ídolos ou imagens, tais como gillülim, maskit, 'ãtsãb e pesei (termos que em geral se 
referem a imagens esculpidas), massêkâ e nesek (imagens fundidas), frãpim (imagens 
domésticas) e tselem (um termo genérico para imagem ou ídolo). Vários outros 
circunlóquios ou termos são usados para falar da idolatria, por exemplo, yèlil, "nada", 
sheqer, "falsidade", 'êmâ, "objeto de terror", 'ãwen, "poder ímpio", mipletset, "motivo de 
tremor", shiqqúts, sheqets, "coisa detestável" (cf. também o estudo no verbete gillúlim). 

A idolatria era proibida, sendo condenada como apostasia e desvio dos padrões 
básicos dados por Deus. Embora por si só um ídolo nada fosse, a idolatria punha os 
homens em contato com as forças espirituais do mal; por conseguinte, a adoração de ídolos 
era espiritualmente perniciosa e perigosa. 

Os contextos em que semel ocorre reforçam este entendimento. Por isso, fazer ídolos 
era expressamente proibido a Israel, sendo considerado uma violação contra a pessoa e 
obra de Deus e contra a aliança que ele estabeleceu com os israelitas (Dt 4.15-20). Erigir 
uma imagem no templo ou em seus recintos era um ato de flagrante pecado (2 Cr 33.7-9; 
Ez 8.1-6). 

semel não é empregado teologicamente para se referir à "imagem de Deus". 
A proibição de ídolos em Israel foi aparentemente algo sem equivalente nos tempos 

antigos, o que também ocorreu com a sua religião. O que se evidencia sobre toda e 
qualquer imagem ou ídolo é que representa uma coisa criada, a qual é naturalmente cada 
vez menos digna do que o criador. Cf Romanos 1.23. 

Bibliografia: — GlRDLESTONE, SOT. p. 303-11. 
R.D.P. 
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1516 CCO (smm) 

1516 DEC (smm). Aceita como raiz de: 

1516a DD (sam) especiaria empregada na fabricação de incenso (e.g., Ê x 
30.34; Lv 4.7; 16.12). 

1517 *]ÇO (sãman). Ocorre apenas como particípio nifal, nismãn, "num local 
designado", "uma porção determinada" (Is 28 25). 

1518 IDO (sámar) eriçar-se (SI 119.20; Jó 4.15). 

Termos Derivados 

1518a "IDO (sãmãr) eriçado, áspero (Jr 51.27, somente). 

1518b "100? (masmêr) prego (e.g., Is 41.7; Ec 12.11). 

1519 n ^ O (s'nã'â) odiada, i.e., as classes menos favorecidas em Jerusalém, na 
expressão "os filhos da odiada" (Ed 2.35 = Ne 7.38; ARA, "Senaá"). Forma variante de 
éãnè' (q.v.). 

1520 HJO (s'neh) arbusto, sarça (a sarça ardente de Êx 3.2-4). 

A identificação botânica é incerta assim como a origem da palavra. Este arbusto é 
novamente citado em Deuteronômio 33.16, que é claramente uma referência a Êxodo 3. 
Os Moldenkes mencionam o ponto de vista de que a "chama de fogo" foi uma ilusão de 
ótica provocada por flores de corcs vivas. Além dessa explicação naturalista, eles são da 
opinião de que essa planta era a conhecida acácia, Acacia nilotica ou Acacia seyal (Harold 
N. MOLDENKE & Alma L. MOLDENKE, Plants of the Bible, Ronald Press, 1952, p. 23-4). 
Mais importante do que a identificação botânica é o grande milagre que Deus usou para 
chamar o servo escolhido a fim de realizar sua grande obra profética. A julgar por 
Deuteronômio 33.16, Moisés jamais se esqueceu da revelação "daquele que habitou na 
sarça ardente" (NIV). 

R.L.H. 

1521 •"HIDO (sanwêrim) cegueira repentina (Gn 19.11; 2 Rs 6.18). 

1522 G-JCJO (sansinim) haste frutífera da tamareira (Ct 7.9). 

1523 TBJ0 (s'nappir) barbatana (Lv 11.9, 10, 12 = Dt 14.9, 10). 

1524 00 (sãs) traça (Is 51.8). 

1525 ~iI?Ç (sã'ad) apoiar, sustentar, estabelecer, fortalecer, consolar. 
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1528 1i?D (sa'ar) 

Termo Derivado 

1525a fT?9Q (mis'ãd) apoio. 

O sentido básico desta raiz é o de "sustentar" ou "apoiar" (também em aramaico, Ed 
5.2). Em semítico ocidental do sul e oriental do sul despontam as idéias de "ajudar" ou 
"auxiliar". A ênfase da palavra envolve a idéia de "subsistência", ao passo que outras 
palavras que dão a idéia de sustento acentuam "apoiar-se em" (sãmak) ou "segurar" 
(tãmak, q.v.). 

Utiliza-se a raiz para indicar a ação de ingerir alimento para nutrição ou subsis-
tência física (Gn 18.5). Também é empregada em sentido abstrato. Assim como um bom 
rei sustém o trono mediante a retidão (Pv 20.28), de igual maneira o Messias estabelecerá 
e susterá seu reino eterno com justiça e retidão (Is 9.7 161). 

O fiel que entronizou Deus em seu coração pode reivindicar a promessa de que Deus 
o sustentará (SI 18.35 [361) em épocas de dificuldades (SI 20.1-2 [2-3D e de enfermidade 
(SI 41.3 [4J). Sim, quando as preocupações do fiel se multiplicam de modo que seus pés 
titubeiem e vacilem, Deus ali está para sustentá-lo (SI 94.18). Mas a suficiência divina 
não se restringe às experiências críticas da vida; o próprio Deus é o grande provedor das 
necessidades cotidianas do homem (SI 104.15). 

mis'ãd. Sustento. A palavra ocorre somente em referência aos degraus do templo de 
Salomão e do palácio real (1 Rs 10.12; ARA, "balaústre"; cf m'sillôt, 2 Cr 9.11). 

R.D.P. 

1526 n^Ç (sã'â) fustigar (diz-se de tempestade, SI 55.9). 

t p o (sã'ip). Veja o n! 1 527a. 

1527 (s'p). Aceita como raiz de: 

1527a rpiH? (sã'ip) fenda (Jz 15.8, 11), ramo (Is 17.6; 27.10). 

1527b H2I?D (se 'appã) galho, ramo (Ez 31.6, 8). 

1527c (sã'ap) podar galhos (piei, Is 10.33). 

1527d TDinÇ (sar'appâ) galho (Ez 31.5). 

1527e r\VO (séVp) dividido, vacilante (SI 119.113). 

1527f HSi/C (se ' ippâ) divisão, opinião dividida (1 Rs 18.21). 

1528 ""SJ/O (sa'ar) tempestade, redemoinho. Variante de éaar (q.v.). 

Termos Derivados 

1528a ^rn^Ç (s"ãrâ) tempestade. 

1528b "HPÇ (sã'ar) ficar tempestuoso. Verbo denominativo. 
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1529 KDC (sp l 

safar significa "tempestade". A palavra talvez reflita uma raiz nominal original 
está por trás do acadiano éãrum, "tempestade", e do qual sa'ar é uma forma par?» 
Se esse é de fato o caso, s"ãrá é um derivado feminino, e sã'ar, um verbo denomina 
Deve-se distinguir essa raiz dos homônimos sá'ar, "estar familiarizado com", e s a a â 
"eriçar". 

sa'ar denota uma tempestade literal (Jn 1.4, 12) ou descreve a ira do Senhor co 
os profetas mentirosos (Jr 23.19) ou uma nação inimiga (Am 1.14), especialmente no 
dos tempos (Jr 25.32; 30.23). O salmista ora para ser livrado das tempestades da vida 
55.8 191). 

sctãrâ. Tempestade. O vocábulo designa uma tempestade literal (SI 107.25 e ss.; 148.SJL 
às vezes como símbolo do juízo divino (Is 29.6). Seu emprego como teofania (Jó 38.1; 40.61 
torna mais compreensível o traslado de Elias para o céu num redemoinho (2 Rs 2.1, l l f i ] 

sã'ar. Ficar tempestuoso. A idéia da raiz só é encontrada no relato da tempestade que 
ocorreu durante a fuga de Jonas pelo mar (Jn 1.11 e ss.). 

Tendo por base o sentido de tempestade física, em geral sã'ar aparece em contextos 
de sublevação e aflição. O rei assírio fica "agitado" (2 Rs 6.11; ARA, "turbado") ao i d I 
frustrados os seus planos secretos de preparar uma emboscada para os israelitas 
Habacuque (3.14) cita parte de um antigo poema épico ao descrever o triunfo de DeuJ 
sobre seus inimigos, os quais vêm como uma "tempestade" contra o seu povo. Enquanto 
Oséias (13.2-3) adverte os israelitas de sua época de que, por causa da idolatria, Deus aq 
mandaria para longe —ao exílio— da mesma forma como a palha é levada pela 
"tempestade" 0cf. Zc 2.8-14); Isaías (54.11-14) profetiza que o Deus de toda a graça d 
compaixão ainda restaurará o seu povo, que foi jogado longe e atormentado pela. 
"tempestade". Deus irá estabelecê-los em retidão numa terra de beleza e segurança 
insuperáveis. 

R.D.P-

=p (sap). I, II. Veja os nf 1 538a, b. 

1529 S2C (spl. Aceita como raiz de: 
1529a KiSÇP (mispô0 forragem (Gn 24.25; 43.24; Jz 19.19). 

1530 (sãpad) prantear, lamentar, chorar em alta voz. 

Termo Derivado 

1530a (mispêd ) pranto (cf . o ugarítico miéspdt, "mulheres em pranto", 
IAqht 172, 183, UT 19: n? 1 790). 

Com 29 ocorrências na Bíblia, sãpad é mais um dentre os mais de 12 vocábulos com 
significados semelhantes. O sentido básico da raiz também é atestado em acadiano e, sem 
dúvida alguma, era conhecido em Ugarite. O conceito siríaco de "bater no peito em sinal 
de pranto", conforme G. Rinaldi (Alcuni termini ebraici relativi alia letteratura, Bíblica 
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1531 HED (sãpâ) 

40:278) assinalou, não é seguro, como também não é certa a alegada relação com o 
amárico Sàdàfe, "canto fúnebre", de acordo com Leslau (Ethiopic and south Arabic 

contributions to the Hebrew lexicon, Berkeley, University of Califórnia, 1958, p. 37). 
De longe, a maioria das referências em que se acham esta raiz e seus derivados 

tratam de ritos de luto pela morte de alguém (e.g., Gn 23.2; 50.10; 1 Sm 25.1; 28.3; 2 Sm 
1.12; 3.31; 11.26; 1 Rs 13.29 e s.; cf. Ec 12.5). Em tais ocasiões, todos os que sentiam a 
perda do morto vinham partilhar sua tristeza com os membros da família. Essa tristeza 
podia ser demonstrada de muitas maneiras: ficar descalço, arrancar as roupas, cortar a 
barba ou o corpo, jejuar (ou dar um banquete), espalhar cinzas ou bater em alguma parte 
do corpo. Alguns desses rituais eram proibidos para os israelitas, decerto em razão de 
associações com o paganismo (Lv 19.28). Gritos estridentes ou choro em alta voz 
freqüentemente acompanhavam as demonstrações de luto, as quais, com o decorrer do 
tempo, se tornaram estereotipadas e deram origem a lamentos formais. E claro que o 
choro, especialmente pelas mulheres, tinha grande proeminência, conforme é atestado pelo 
uso de sãpad em paralelo com bãkâ, "chorar". O desenvolvimento dos ritos fúnebres levou 
ao emprego de pranteadores profissionais, que também eram, em geral, mulheres. 

O pranto pelos mortos começava imediatamente com a morte, prosseguia enquanto 
o corpo era levado para a sepultura, era observado junto ao túmulo e durava pelo menos 
sete dias após o sepultamento. 

O costume de prantear os mortos foi usado pelos profetas para advertir sobre uma 
morte nacional vindoura de conformidade com o justo juízo divino. Isaías (32.11 e ss.) 
convoca as mulheres de Judá a prantear em vista do juízo que se aproximava. Jeremias 
(4.8) chama Jerusalém ao arrependimento e ao pranto em face da invasão babilônica. Joel 
(1.8, 13 e ss.) convoca os sacerdotes pranteadores a liderar o povo num momento de 
profundo arrependimento e tristeza da nação pelos seus pecados, uma vez que a praga dos 
gafanhotos nâo passava de um sinal do juízo pior que estava por vir. Miquéias (1.8) fica 
lamentando e uivando por Judá. 

Foi surgindo todo um gênero de lamento profético que não somente ressaltava a 
necessidade de arrependimento nacional pelo pecado e a certeza do juízo vindouro, mas 
também prometia que no final haveria um livramento na vinda do Messias (e.g., Zc 12.10-
11), quando num sentido bem mais profundo o crente fará sua a exclamação do salmista 
(SI 30.10-11 (11-12]): "SENHOR ... converteste o meu pranto em folguedos"! 

Bibliografia: — JACOB, E., Mourning, In: IDB. v. 3. — GREGORY, T. M., Mourning, 
In: ZPEB. v. 4, p. 302-7. 

R.D.P. 

1531 n3Ç (sãpâ) varrer, desfazer-se dey consumir, destruir. 

Parece que a idéia básica da raiz é a de abrir espaço — mediante o processo tanto 
de amontoar coisas como de desfazer-se delas (cf. o árabe safã', "levantar poeira e levá-la 
embora"). A raiz pode, às vezes, ser confundida com asap ou yãsap. 

Em geral emprega-se a raiz num sentido hostil, especialmente em contextos de juízo. 
Davi passou grande parte de sua vida sendo varrido da presença de seus inimigos; mais 
tarde, tendo de enfrentar o juízo divino por ter pecado, ele evita a opção de ser varrido da 
presença de seus inimigos (1 Cr 21.12-13; ARA, "ser consumido"). 

O juízo divino contra o pecado é o tema de diversos contextos. Ló e a sua família 
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1532 HSO (sãpah) 

foram advertidos a fim de não serem consumidos junto com Sodoma (Gn 19.15 e 
Repetidas vezes os profetas advertiram o Israel apóstata de que Deus amontoí 
infortúnios sobre ele (e.g., Is 7.20; ARA, "tirará"). Jeremias (12.4) afirmou que o pecí 
humano era algo tão sério a ponto de até o mundo natural ser afetado por ele. 

O juízo divino deve levar à oração e à intercessão. Abraão suplicou a seus visitanl 
celestes em favor da vida dos justos que moravam em Sodoma (Gn 18.23 e s.). O salmií 
desejoso de que a vontade e a reputação divinas fossem vistas em sua vida, orou para qi 
seus inimigos fossem consumidos (SI 40.14 [15]). 

R.D.Pj 

1532 (sãpah) juntar, unir. 

Embora usado poucas vezes e de significado não muito preciso, em geral é possível 
perceber o sentido básico (1 Sm 2.36; 26.19; Jó 30.7; Is 14.1). 

Uma raiz homófona, encontrada em semítico do sul, "derramar", talvez explique a] 
difícil passagem de Habacuque 2.15. 

R.D.P.] 

1533 nDO (sph). II. Aceita como raiz de: 

1533a n/DD (sãpiah) /, aguaceiro, enchente (Jó 14.19; Pv 28.3). 

1533b ITSO (sãpiah) II, aquilo que nasce de sementes caídas ao chão (2 Rs 
19.29 = Is 37.30; Lv 25.5). 

1534 *riDíp (sãpah) III, cobrir de sarna. Verbo denominativo, somente no piei (Is 
3.17). 

Substantivo de Origem 

1534a nnOO (sappahat) erupção, sarna (Lv 13.2). 
1534b nnQQQ (mispahat) erupção, sarna (Lv 13.6-8). 
1534c nn2ÇÇ (mispãhã) véu longo (Ez 13.18, 21). 
1534d N S Ü Ü (mispãh) derramamento (de sangue), carnificina (Is 5.7; A R A , 

"quebrantamento da lei"). 
nnSO (sappahat). Veja o n? 1 534a. 
rrso (sãpiah). Veja os n?" 1 533a, b. 
rrç-DÇ (s'pinâ). Veja o n? 1 537b. 

1535 TDO (sappir) lápis-lazúli, safira. 

A pedra deve seu nome ao sânscrito çanipriya. Que os povos dos tempos bíblicos 
provavelmente não associavam a palavra com a pedra conhecida como safira, mas com o 
lápis-lazúli, a gema preciosa de cor azul celeste e tão conhecida no mundo antigo, parece 
provável com base numa comparação entre os pares de palavras usados em ugarítico, thr 
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1538 (spp) 

(pedra preciosa) e iqnim (lápis-lazúli), e na Bíblia, tãhõr/tõhar e sappir. 

Essa linda pedra tinha um grande valor monetário (Jó 28.16) e era bastante desejada 
(Ez 28.13), embora fosse menos preciosa do que a verdadeira sabedoria (Jó 28.16). Ela 
enfeitava o peitoral do sumo sacerdote (Êx 28.18; 39.11). Pode-se ver o seu grande valor 
no fato de que é usada no trono de Deus (Ez 1.26; 10.1) e é o piso sob os seus pés (Êx 
24.10). Por isso, não é de admirar que ela seja encontrada no próprio alicerce da nova 
Jerusalém (Is 54.11; cf. Ap 21.19). 

Sua beleza e preciosidade faziam com que fosse usada em linguagem poética, tal 
como na descrição que a sulamita faz do seu amado (Ct 5.14) e no lamento de Jeremias 
acerca da aparência mudada dos nazireus (Lm 4.7-8). O nome moderno da pedra é 
lazurita — uma mistura de silicato de alumínio e sódio e sulfato de sódio. A antiga fonte 
de suprimento da pedra era o norte e o leste da Babilônia, ou seja. a região onde hoje 
ficam o Irã e o Afeganistão. Parece que o nome indo-europeu foi importado junto com a 
pedra preciosa. 

Bibliografia: — BOWES, D. R., Lápis Lazuli, In: ZPEB. 

R.D.P. 

1536 (sépel) tigela (Jz 5.25; 6.38). 

1537 ]DO (sãpan) cobrir, revestir, forrar (e.g., 1 Rs 6.9; Ag 1.14). 

Termos Derivados 

1537a |E0 (s ippun) teto (1 Rs 6.15). 

1537b nrpO (s'piná) embarcação, navio (Jn 1.5). 

1538 rj3C (spp). Aceita como raiz de: 

1538a t="jD (sap) I, tigela, bacia. 
1538a t^Ç (sap) II, soleira, limiar (de porta). 

1538c ^ S O (sãpap) permanecer na soleira. Verbo denominativo, ocorrendo 
apenas no hitpoel (SI 84.11). 

sap. I. Tigela, bacia, cálice, jarro. Vocábulo bem atestado em semítico ocidental do 
norte (cf. o acadiano èappu), é usado para indicar recipientes comuns (2 Sm 17.28), 
utensílios sagrados (Êx 12.22; 1 Rs 7.50; 2 Rs 12.13; Jr 52.19) e, metaforicamente, o 
"cálice de tontear" da ira futura de Deus contra as nações (Zc 12.2). 

sap. II. Soleira, limiar (deporta), porta, sap II designa a soleira (cf. o acadiano sippu, 

"batente", o aramaico sippã, "pórtico"), de uma casa (Jz 19.27), de um palácio (1 Rs 
14.17), ou do templo (2 Cr 3.7). Os "guardas das soleiras" (lit., 1 Cr 9.19, 22) ocupavam 
um cargo importante. Teologicamente a palavra torna-se símbolo da presença de Deus 
com o seu santo poder (Is 6.4) ou com o seu juízo (Am 9.1; Sf 2.14). 

O verbo denominativo sãpap ocorre somente em Salmos 84.10 1111. A referência ao 
"estar à porta" (ARA) subentende a função de guarda da porta; traduções mais recentes, 
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1539 pDD (sãpr>q) 

que empregam a definição dada aqui, tem a conotação ou da prática (cf . LXX) ou 
atitude do salmista. 

R. 

1539 pSÇ (sãpaq), pE-3 (sãpaq) bater em, bater palmas (e.g., Jó 34.26). 

Termo Derivado 

1539a pSÕ (éepeq) batida de palmas, zombaria (Jó 36.18). Significado incerto. 

1540 ~©0 Csãpar) contar, relatar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1540a (sêper) escrito, livro. 

1540b TT^D (siprâ) livro. 
1540c "1SC (sõpêr) escriba. 
1540d (srpãr) censo, contagem. 
1540e trnSÇ (s'põrâ) número. 
1540f t""IQÇD (mispãr) número. 

sãpar é empregado para designar a atividade matemática em geral. Pode-se fazer 
a contagem de objetos (Ed 1.8; Is 22.10), pessoas (2 Sm 24.10), períodos de tempo (Lv 
23.15 e ss.; Dt 16.9; Jó 39.2), ações (Jó 14.16; 31.4; SI 56.8 19]) ou pensamentos (SI 139.17-
18). De outro lado, usa-se o verbo com uma partícula negativa para indicar coisas 
incontáveis (Gn 41.49). Ainda mais importante é o fato de que Deus fez aos patriarcas (Gn 
15.5; 32.12 [13]) e a Israel (Os 1.10 [2.1]) promessas de uma posteridade inumerável, 
promessas que olham não apenas para o cumprimento físico mas também para a 
descendência espiritual do Davi superior, no qual tais promessas culminam (Jr 33.22; cf 
Rm 4.11-13; 9.7-8; G1 4.28; Os 1.10 [2.11; cf. Rm 9.26). 

No grau piei o conceito reiterativo de "recontar" passa a ter também a idéia de 
"narrar", "contar", "anunciar", "demonstrar". Os pais devem instruir os filhos acerca da 
necessidade de dar a Deus o primeiro lugar em suas vidas e acerca das grandes mara-
vilhas que ele operou para que os filhos, por sua vez, transmitam essas informações a 
seus descendentes (SI 78.1 e ss.). Cada crente deve anunciar os milagres e os feitos 
poderosos do Deus libertador (1 Cr 16.24; cf. SI 9.1, 14 [2, 15]; 26.7; 73.28; 75.1 [2]; 
107.22; Jr 51.10). Deve anunciar o nome divino (SI 102.21 [22]; cf. 22.22 [23] e Js 1.8; 
etc.). Há passagens que falam que o próprio Senhor tem tudo registrado em seu(s) livro(s) 
(SI 69.28 [29]; 139.16; cf. Êx 32.32; SI 87.6; Is 4.3; 34.16; Dn 7.10; 12.1; Ml 3.16). 

O AT claramente aponta para sua própria inspiração (Êx 24.7; Dt 31.24; Js 24.26) e 
era considerado inspirado (e. g. Js 8.31-35; Dn 9.2; Na 1.1; etc.). Dessa maneira, o crente 
deve apropriar-se do Livro como se fosse seu, visto que nele se encontra a interpretação 
divina e fundamental daquilo que é melhor para o homem acerca das questões básicas da 
vida (veja Dt 17.18-20; Js 1.8; 23.6; etc.). 
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1540 (sápar ) 

sèper. Escrito, livro, sõpèr. Escriba. As duas palavras sào, em geral, consideradas 
como empréstimo lingüístico do semítico oriental. Sèper vem do acadiano èipru, "escrito", 
"mensagem" (o vocábulo acadiano procede de sapãru, "enviar", "escrever"), e sõpêr, do 
acadiano éãpiru, "escriba". A passagem de ã para s provavelmente ocorreu em acadiano 
do norte. Uma vez ocorrida essa alteração, a palavra com o samekh tornou-se comum por 
todos os idiomas semíticos (cf. o egípcio £üpir, "escriba"). 

O verbo semítico spr ocorre com muitos desenvolvimentos semânticos: em semítico 
ocidental do sul significa "partir de viagem"; em semítico oriental do sul, "medir"; e em 
semítico ocidental do norte, "enumerar". O verbo hebraico é uma forma denominativa de 
sêper ou então tornou-se associado ao substantivo. Em favor da primeira sugestão existe 
o fato de que, enquanto o sinônimo mãnâ, "enumerar", "contar", evidencia o processo de 
contagem, parece que sãpar, em todas as passagens em que ocorre, retém uma lembrança 
implícita do resultado do processo, o registro final pelo escriba. sãpar, por sua vez, 
produziu vários derivados. 

A posição social e o trabalho do sõpêr eram de grande importância no antigo oriente 
médio. As mais antigas tradições dos escribas remontam aos antigos pólos culturais nas 
duas extremidades do Crescente Fértil: Mesopotâmia e Egito. Na Babilônia a arte dos 
escribas começou em tempos bem remotos e era regulamentada e estimulada mediante 
o estabelecimento de escolas para escribas, nas quais se dava uma educação formal 
rigorosa em todos os aspectos da cultura escrita. O escriba era, de fato, uma personagem 
indispensável, pois suas atividades pertenciam a todas as esferas da vida mesopotâmica. 
Semelhantemente, no Egito a arte dos escribas tornou-se fundamental à sociedade dos 
faraós, a ponto de, na famosa "Sátira sobre as Profissões", a superioridade da profissão 
de escriba ser eloqüentemente apresentada como "a maior de todas as vocações". 

No Israel pré-exílico a posição social e o trabalho dos escribas não estavam bem 
definidos. Sabe-se que o ofício existia (e.g., Baruque, o escriba de Jeremias, Jr 36) e que 
o escriba, aparentemente, gozava de uma posição favorável e de responsabilidade no 
governo (2 Sm 8.17; 20.25; 1 Rs 4.3; 2 Rs 12.10-11; 22.3-7; Is 36.3; Jr 32.12-15), tendo até 
mesmo aposentos especiais no palácio (2 Rs 18.18; Jr 36.12). Não é de admirar, então, que 
os nomes de muitos escribas tenham ficado registrados, dentre os quais os mais famosos 
são: Baruque, Sebna (escriba de Ezequias), Safa (o chefe da família de escribas que serviu 
o rei Josias) e Esdras. 

[Parece que os escribas tinham outras funções no governo além da de registrar coisas 
por escrito. Sebna, o escriba de Ezequias, foi um dos três emissários que foi avistar-se com 
o comandante do exército invasor da Assíria (Is 36.3). O texto bíblico também afirma que 
ele era "administrador" do palácio e que seria substituído por Eliaquim (Is 22.15-21). Esse 
era um cargo de autoridade e não apenas de registrar coisas por escrito. No governo de 
Zedequias houve também um "escriba" (2 Rs 25.19; ARA, "escrivão") "que alistava o povo 
da terra", isto é, era encarregado de alistar o povo para o serviço militar. Em Juizes 5.14 
o escriba é identificado com a posição de comandante, pois ali se encontra a expressão "os 
que empunham a vara e não a pluma do escriba" (lit.), a qual é paralela de 
"comandantes". BDB e GB talvez estejam certos em dizer que a palavra é, com freqüência, 
usada em tempos mais antigos para se referir a um alto cargo no palácio ou a uma alta 
patente no exército e que, depois da queda do reino, ficou reservada para designar a 
atividade literária e religiosa (e.g., Esdras, o escriba). A palavra "secretário" passa por um 
desenvolvimento semântico parecido. W. F. Albright mencionou o desejo de F. Petrie em 
escavar Quiriate-Sefer achando que o significado do nome do lugar era cidade do livro e 
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que o local pudesse conter muitas tabuinhas. Mas, talvez o nome tenha derivado de 
posto militar, "cidade do comandante" (apontamentos de classe). R.L.H.] 

Foi com o ministério de Esdras que o oficio de escriba se tornou, pela primeira v 
identificado com os sacerdotes (veja Ed 7; Ne 8; 12.26, 36), embora tal atividade deva 
existido ininterruptamente antes disso (cf., possivelmente, SI 45.1 [21). Com o exílio e 
retorno, surgiu entre os sacerdotes uma categoria distinta de pessoas especialistas 
sábias que eram não apenas guardiães e mestres da lei mas também seus intérpret: 
Com o passar do tempo, o grupo passou a ser uma poderosa força sociopolítica e religio 
conforme está documentado nas muitas referências a esses escribas na literatu 
intertestamentária e no NT. 

O substantivo sêper, "escrito", "livro", veio também a designar documentos le 
importantes (Dt 24.1, 3; Is 50.1; Jr 3.8) ou cartas oficiais (1 Rs 21.8 e ss.; 2 Rs 19.14; 
1.22; Jr 29.1 e ss.). Não há dúvida de que tais escritos ou livros existiam principalme 
na forma de rolos (e.g., Nm 5.23; SI 40.7 [81; cf Ilb 10.7; Is 34.4; Ez 2.9), escritos em 
colunas (Jr 36.23) e às vezes dos dois lados (Ez 2.9-10; cf. Ap 5.1). 

Vários livros são citados no AT como fonte dos dados do próprio AT: "o livro das 
Guerras do SENHOR" (Nm 21.14), "o livro de Jasar" (Js 10.13; 2 Sm 1.18; ARA, "livro dos 
Justos"), "o livro da história dos reis de Israel" (18 ocorrências), "o livro da história dos 
reis de Judá" (15 ocorrências) e os livros de várias histórias de profetas (1 Cr 29.29; 2 Cr 
9.20; etc.). 

Há menção a alguns livros que vieram a fazer parte das Escrituras: "o livro da 
genealogia de Adão" (Gn 5.1), "um livro" (acerca de Amaleque, Êx 17.14), "o livro da 
aliança" (Êx 24.7; 2 Rs 23.2) e o livro da lei do Senhor (Dt 31.24). O homem deve cantar 
em louvor ao Senhor (SI 79.13) não menos do que a própria natureza (SI 19.1 (21) e deve 
também mostrar aos outros a glória divina (SI 96.3). Acima de tudo deve ele contar aos 
demais acerca da retidão e do poder salvador de Deus (SI 66.16; 71.15) e da alegria de 
viver de acordo com suas ordenanças (SI 119.13). 

Em tudo isso há uma alusão bastante clara à atividade dos escribas, sendo que o fiel 
registrava — em cada um de seus pensamentos, palavras e ações — a suficiência do Deus 
de sua salvação. A totalidade da sua vida deve ser uma carta viva de Deus para a 
humanidade necessitada (SI 118.15-17; cf. 2 Co 3.3). 

sepãr. Censo, contagem. Este substantivo é encontrado em 2 Crônicas 2.17 [161 com 
referência à contagem que Davi faz dos descendentes dos cananeus naturais da terra que 
iriam trabalhar no templo. 

sepõrâ, mispãr. Número. Esta última palavra, embora com freqüência usada em 
contextos puramente numéricos, possui alguns outros usos interessantes. Muitas vezes 
é empregada para assinalar a grandeza de Deus: suas maravilhas não têm número (Jó 
5.9; 9.10); seus exércitos são incontáveis (Jó 25.3); somente ele (cf. Gn 15.5) conhece o 
número e o nome das estrelas (SI 147.4; Is 40.26); no sentido derradeiro, sua eternidade 
(Jó 36.26) e o seu entendimento (SI 147.5) estão além da capacidade da percepção 
humana. 

Também se usa mispãr em alguns contextos negativos. Davi é censurado e seu reino 
é atacado por uma peste devido ao seu desejo de saber o número de pessoas sobre quem 
governava por motivo de autoglorificação (2 Sm 24.2). [Talvez tenha havido um motivo 
adicional. O vocábulo pãqad, empregado aqui (2 Sm 24.2, 4), é usado em outras 
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passagens para designar a contagem de tropas que se preparam para o combate (Nm 1.3; 
Js 8.10; 1 Sm 11.8 — veja-se KB, p. 773), ou seja, para passá-las em revista. Talvez Davi 
estivesse considerando uma aventura militar imprudente, alguma guerra para promoção 
pessoal fora dos limites da terra prometida (veja pãqad). R.L.H.J. O povo infiel de Israel 
é lembrado de que abandonara a Deus por inúmeros dias (Jr 2.32). Devido à sua 
apostasia, Israel seria espalhado entre os gentios, e ali seria reduzido a um número 
pequeno (Dt 4.27), a fim de que todos aprendessem a pôr Deus em primeiro lugar em sua 
vida (Ez 12.14-16). 

Essa palavra também ensina que pequenas quantidades podem ser suficientes. Aliás, 
quando aqueles que são enumerados no exército do Senhor passaram em sua vida pelo 
teste divino e se entregaram ao poder de Deus, este concede a honra da vitória mesmo 
àqueles que estão em pequeno número (Jz 7.6 e ss.). O homem não deve se entregar a 
Deus apenas nos momentos mais críticos da vida; pelo contrário, o serviço consagrado 
sempre traz bênçãos abundantes e plenitude de vida da parte de Deus (Êx 23.25-26). 

Bibliografia: — BLACK, M., Scribe, In: 1DB. v. 4. — KOPF, L., Arabische Etymologien 
und Parallelen, VT 9:267-9. — AI, p. 131-2. — TDNT, v. 3, p. 836-44. — THAT, v. 2, p. 162-
72. 

R.D.P. 

1541 bpç (sãqal) apedrejar (até à morte). 

É difícil determinar o sentido básico da raiz. Talvez se encontre no grau piei, no qual 
se vê não apenas a idéia de "atirar pedras (em alguém)", mas mais comumente a de 
"livrar de pedras", "remover pedras". Este último sentido tem íntima relação com o 
acadiano saqãlu, "tirar", "remover". Desse modo o sentido do qal talvez tenha tido origem 
na idéia de "tirar" (i.e., a vida, mediante apedrejamento). De qualquer forma, sãqal é o 
verbo usado em hebraico especialmente para indicar a execução mediante apedrejamento. 

O uso de sãqal para designar a remoção de pedras é encontrado apenas duas vezes, 
ambas em Isaías. Em Isaías 5.2 emprega-se o verbo na expressiva parábola acerca do 
preparo cuidadoso por parte do Senhor com a sua vinha, Israel. Em Isaías 62.10, usa-se 
o verbo para descrever os árduos preparativos para o remanescente reunido do Senhor 
voltar a Sião. 

Em outras passagens tem-se o sentido costumeiro de apedrejamento. Em 2 Samuel 
16.6 Simei fica atirando pedras em Davi como gesto de hostilidade e desprezo. 

As demais ocorrências geralmente envolvem execução por apedrejamento. Acabe fez 
com que Nabote fosse apedrejado e morto a fim de ficar com a sua vinha (1 Rs 21.10 e 
ss.). O verbo é usado especialmente nos diversos textos legais. Assim, o boi que matasse 

guém devia ser morto por apedrejamento (Êx 21.28 e s.). Moisés determinou a morte por 
pedrejamento para quem adorasse outros deuses (Dt 13.10 [11]; 17.5). Não apenas a 
rostituição espiritual mas também a imoralidade física condenavam a pessoa à morte por 
pedrejamento (Dt 22.21 e ss.). Em Josué 7.25, Acã e sua família foram apedrejados e 
ortos por se apropriarem daquilo que estava sob o interdito divino. 

Juntamente com rãgam, a palavra semítica mais usual, sãqal forma a base do 
ino bíblico sobre execução por apedrejamento. A execução por apedrejamento era 
ponsabilidade da comunidade no seu todo. Isso se dava fora da cidade (Lv 24.14; Dt 

22.24; 1 Rs 21.13). As testemunhas contra o acusado deveriam impor as mãos sobre ele 



1542 379 (sãrãb) 

(Lv 24.14) e atirar a primeira pedra (cf . Jo 8.7), seguidas do restante da populaçf 
17.5-7). A morte por apedrejamento era determinada principalmente para os ca 
delitos espirituais e sexuais ostensivos. Outras leis antigas, tais como o códi 
Hamurabi, estabeleciam a morte para muitos crimes, mas não determina 
apedrejamento. No entanto, um filho desobediente e incorrigível devia ser apedrejado 
comunidade, visto que essa conduta contrariava as determinações divinas para a f a r 
cujos membros eram também membros responsáveis da comunidade da aliança (Dt 21.1111 
21). 

Bibliografia: — DRIVER, G. R. & J. C. MlLES, The Babylonian laws, Oxfi 
Clarendon, 1960, v. 1, p. 281-3. v. 2, p. 214-5. — POUCHER, J., Crimes and punishm 
HDB. v. 1, p. 527. 

R.DJ? 

(sar). Veja o n°. 1 549a. 

1542 ir.O (sãrãb) rebelde (Ez 2.6, somente). 

rnO (sãrã). Veja os n f 1 480a, 1 549b. 

1543 r n ç (sárah) fluir livremente, pender, crescer com viço. 

Termo Derivado 

1543a r n p (serah) excedente, pendente. 

O sentido básico desta raiz, "sair livre", passa a ser empregado para descrever tudo 
aquilo que flui livremente ou que existe em excesso. 

Usa-se a raiz com referência a objetos físicos para descrever o pano externo que 
pendia sobre a tenda do tabernáculo (Êx 26.12-13). Esse pano era feito mais largo do que 
o pano de dentro a fim de proporcionar proteção total e servir de frontão para a tenda. O 
vocábulo também descreve um turbante esvoaçante (Ez 23.15) e uma vinha estendida (Ez 
17.6). 

Transmitindo a idéia de algo excessivo e exagerado, é bastante vivida a condenação 
que Amós faz dos cidadãos do reino do norte, os quais se espreguiçam em suas camas de 
marfim em ocasiões de banquete (Am 6.4, 7). É bem atual a descrição de uma sociedade 
que se esqueceu de Deus em virtude da s 
ua incansável busca da luxúria, da indolência e da devassidão e que, por isso, está mais 
do que madura para o juízo. 

Em Jeremias 49.7, KB sugere uma segunda raiz de sárah, com o sentido de 
"putrefazer", "corromper". Em favor dessa possibilidade existe a inscrição fenícia de 
Yahamilik, na qual se atesta o sentido de "destruir", "corromper" (veja-se H. DONNER & 
W. ROLLIG, KAI, v. 1, texto, p. 2, 10:15). 

R.D.P. 

1544 f l O (siryõn ) couraça, armadura (Jr 51.3; 46.4). 
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1545 O'HO (sãris) oficial, eunuco. 

O substantivo, que significa "oficial (da corte)", tem origem no título acadiano sa 
rééi (éarri), "aquele que está junto da cabeça (do rei)". O significado "eunuco" surgiu com 
a prática de empregar homens castrados em posições chaves nas várias nações do antigo 
oriente médio (e.g., na Pérsia, Et 2.3 e ss.; 4.4 e s.). 

O vocábulo hebraico tem clara relação com o nome do oficial do rei acadiano (2 Rs 
18.17). Desse modo não se deve traduzir sãris por "eunuco", a menos que o contexto ou 
outros elementos o exijam. Assim, visto que um estudo cuidadoso não tem conseguido 
chegar a dados conclusivos quanto ao emprego de eunucos como oficiais no Egito, a razão 
pela qual, na narrativa de José, oficiais egípcios são chamados por esse nome é que 
provavelmente em todos os três casos (Gn 37.36; 39.1; 40.2, 7) esses homens eram 
assessores especiais de Faraó. 

Pode-se duvidar que Israel tivesse sido pioneiro no uso de eunucos. Tais homens 
eram excluídos da congregação pela lei mosaica (Lv 22.24; Dt 23.2). Tem-se sustentado 
que eles foram introduzidos por Jezabel (cf 1 Rs 22.9) e que reis subseqüentes 
continuaram a fazer uso deles (2 Rs 8.6; 9.32) em funções que os punham em contato 
muito próximo com mulheres. Se esse for o caso, a promessa do Senhor por intermédio de 
Isaías (56.3-5) é bem oportuna. 

Não existem dados seguros de que Daniel e seus três amigos tenham sido feitos 
eunucos (2 Rs 20.17-18; Dn 1). 

Bibliografia: — TDNT, v. 2, p. 766-7. 
R.D.P. 

1546 (seren) /, senhor, déspota. 

Empréstimo lingüístico do filisteu, seren sempre aparece no plural e designa os cinco 
senhores da pentápole filistéia (Asdode, Ascalom, Ecrom, Gate e Gaza, que, junto com os 
territórios ao redor, constituíam a anfictionia dos filisteus, Js 13.3; Jz 3.3). Apesar das 
tentativas de identificar a palavra com o grego tyrannos, "tirano", "déspota", sua exata 
origem etimológica ainda é objeto de debate e, sem dúvida alguma, continuará sendo até 
que se recupere a língua filistéia. O conhecimento atualmente disponível favorece uma 
relação com o indo-ariano ser. Em 1 Samuel 21.10 e ss., o seren de Gate é chamado "rei". 
Deve-se fazer distinção entre esta palavra e seren II, "eixo", que aparece em 1 Reis 7.30. 

Embora os estados filisteus fossem totalmente independentes uns dos outros, podiam 
cooperar (e de fato o faziam) quando havia necessidade disso em razão de uma causa ou 
objetivo comum. Eles conspiraram com Dalila para subjugar Sansão, algo que Deus usou 
para provocar, no final, a morte dos próprios filisteus (Jz 16.5 e ss.). 

De acordo com 1 Samuel 5—6, os senhores dos filisteus agiram de comum acordo 
durante a crise surgida com a presença da arca da aliança dos israelitas tanto em Asdode 
(onde o seu deus Dagom caiu impotente diante do Senhor) quanto em Ecrom. Repetidas 
vezes eles se uniram para combater os israelitas, tanto nos dias de Samuel (1 Sm 7.7) 
quanto nos de Saul (1 Sm 29.2 e ss.; cf. 1 Cr 12.19). 

R.D.P. 
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1547 p p (seren) //, ewro (1 Rs 7.30). 

HBSro (sar'appâ). Veja o n? 1 527d. 

1548 ""í?OP (sirpad) planta não-identificada do deserto, urtiga (?). Apa 
temente um espinheiro sem valor algum, em contraste com uma árvore valiosa (Is 
55.13). 

1549 "O (sãrar) ser obstinado, ser rebelde. 

Termos Derivados 

1549a (sar) obstinado, rebelde. 
1549b t n x (sarâ) rebelião. 

A raiz tem basicamente o sentido de "ser obstinado". Conquanto a palavra 
provavelmente esteja relacionada com o acadiano sarãru, "ser instável", "ser obstinado", 
"ser mentiroso", "ser criminoso", o mesmo não se pode dizer do árabe ta'ara, "ser 
contumaz". A ênfase da raiz recai sobre a atitude, ao passo que o sinônimo mãrad 
ressalta as ações de rebeldia. 

A idéia da raiz claramente se vê no caso do filho indócil e rebelde que é publicamente 
denunciado e executado (Dt 21.18 e ss.; veja no verbete sãbãr). Na maioria das vezes a 
palavra indica a rebeldia total de Israel contra Deus (Is 1.23; Jr 6.28). O "filho rebelde e 
indócil" (BJ; ARA, "ülho contumaz e rebelde") pode ser alguém que é desobediente não 
somente aos pais, mas que também se revoltou contra o Deus de seus pais. Nesse caso, 
os versículos ensinam que até mesmo os pais devem condenar o filho apóstata. Cf., quanto 
a um pensamento semelhante, Deuteronômio 13.6-11. E uma geração (SI 78.8) ou novilha 
(Os 4.16) rebelde que anda no seu caminho (Is 65.2). Tem um ombro obstinado (Ne 9.29), 
um ouvido surdo (Zc 7.11) e um coração obstinado e rebelde (Jr 5.23). 

O sentido da raiz em acadiano provavelmente deve ser visto na descrição da mulher 
inquieta das ruas, que não possui raízes estáveis na comunidade (Pv 7.11). 

sar. Obstinado, rebelde. Esse adjetivo derivado ocorre em dois contextos que descrevem 
Acabe numa condição psicológica mal-humorada, que é agravada quando ele é censurado 
ou repulsado (1 Rs 20.43; 21.4-5). 

sãrâ. Rebelião. Este substantivo pode ser interpretado como derivado de súr (.q.v.) ou 
então de sãrar. Em três contextos (Is 1.5; Jr 28.16; 29.32) o que se tem em mente é a 
rebelião espiritual; por conseguinte, parece que a palavra em questão está claramente 
relacionada com sãrar. 

R.D.P. 

1549.1 "inp (setaw) inverno (Ct 2.11). 
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1551 *-inO (sãtar) 

1550 GT1D (sãtam) tapar, trancar, manter (algo) perto (e.g., 2 Rs 3.19, 25; Dn 8.26). 

1551 (sãtar) esconder, ocultar. Não usado no qal. 

Termos Derivados 

1551 tnriC (sêter) esconderijo. 
1551b r n n p (sitrâ) esconderijo. 

1551c "llTIOQ (mistôr) abrigo. 

1551d "IF1DD (mistãr) esconderijo. 
155 le nriDü (mastêr) aquele que esconde, aquele que faz as pessoas se 

esconderem. 

Em seu sentido básico de "esconder" a raiz é comum ao semítico ocidental, ao 
semítico ocidental do sul e ao semítico oriental do sul. A idéia subordinada de proteção 
envolvida na raiz ajuda a distingui-la dos sinônimos 'ãlam, "ocultar", e hãbã', "retirar-
se", "esconder", e reflete-se em nomes amorreus, tais como Sitrê-Bahlum, "Baal é minha 
proteção". 

A raiz verbal ocorre 83 vezes, geralmente nos graus hifil (45 vezes) ou no nifal (30 
vezes). Este último grau tem, muitas vezes, um sentido reflexivo, "esconder-se". Davi 
esconde-se de Saul (1 Sm 20.5 e ss.); Elias esconde-se junto ao ribeiro de Querite (1 Rs 
17.3). 

U m problema interessante surge em Provérbios 22.3 (cf 27.12). Aí se diz que a 
pessoa prudente vê o mal e se esconde, mas o homem simples vai em frente e paga o 
preço. M. Dahood (Proverbs and northwest semitic philology, Roma, Pontificium 
Institutum Biblicum, 1963, p. 45-6), interpretando a forma weyistãr OTTp"!) como 

emplo de um t infixado no verbo sâr (q.v.), "desviar-se", assim traduz o versículo: "O 
mem prudente vê o perigo e se desvia". A comparação que Dahood faz desses versículos 
m Provérbios 14.16 ("O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o insensato se 
ccleriza, e se dá por seguro"), onde claramente se lê o verbo sàr, reforça a sua opinião. 

De outro lado, o qal (no kethib) do verbo em 22.3 muito provavelmente deve ter sido um 
o de escriba, em que deveria existir um nifal, como em 27.12, "esconder-se". Não se usa 

o qal de sãtar em nenhuma outra passagem. 

O nifal também é empregado com o sentido passivo. Jó lamenta que o seu caminho 
ja escondido de Deus (Jó 3.23). Israel cria erroneamente que Deus não reparava nele 

|e muito menos julgava com imparcialidade a sua causa (Is 40.27). 
No hitpael à noção reflexiva acrescenta-se a idéia de cuidado: "esconder-se 

cuidadosamente". A difícil passagem de Isaías 45.15 provavelmente significa 
simplesmente que o Senhor reserva para si o direito de ocultar alguns de seus propósitos. 

No grau hifil, que é encontrado um maior número de vezes, desponta a idéia de 
nder". O uso mais significativo talvez esteja na expressão idiomática "esconder o 
" (ARA, "encobrir o rosto"), que simboliza a comunhão rompida, tal como entre Deus 
el pecador (Is 59.2). O exemplo mais trágico de comunhão interrompida é a rejeição 

Messias pelos homens (Is 53.3, passagem em que ocorre o derivado mastêr). 
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Analogamente, "não esconder o rosto" descreve de forma belíssima a plena e total 
comunhão (Jó 13.20). Talvez o exemplo mais crucial disso se encontre em Salmos 22.24 
[25]. Intimamente ligadas ao esquema pedido-resposta (o qual fala de comunhão, cf. SI 
102.1-2 [2-31), as conotações da expressão idiomática e uma exegese de todo o salmo 22 
dependem em grande parte de uma plena compreensão da relação do Messias com o Pai 
naquelas horas críticas, quando ele efetuou a propiciação na cruz (cf . Hb 5.7). 

Do ponto de vista prático, o próprio Deus será um abrigo para o crente não apenas 
naquele dia da ira do Senhor (Sf 2.3), mas também durante as tempestades da vida 
cotidiana (SI 17.8; 27.5; 31.20 [21]; 64.2 [3]). 

séter. Esconderijo. Ocorre 35 vezes. A passagem mais notável é a que descreve Deus 
na tempestade que se avizinha, quando faz das trevas o seu esconderijo (SI 18.11 [12]; cf. 

2 Sm 12.12, em que, no entanto, não aparece a palavra sêter). Mas Deus está acessível 
de maneiras menos espetaculares. Ele próprio é, para o crente, um lugar permanente de 
refugio e proteção contra todos os perigos (SI 32.7; 91.1; 119.114). 

Bibliografia: — THAT, v 2, p 173-81. 
R.D.P. 
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V 
217 Cãb). Veja os n?* 1 552a, 1 574a. 

1552 23!) Aceita como raiz de: 

1552a Cãb). I alpendre (?), baldaquino (?). Termo arquitetônico de 
significado desconhecido (1 Rs 7.6; Ed 41.25). 

1553 *"QU ('ãbad) trabalhar, servir. 

Termos Derivados 

1553a f O I ? Cebed) escravo, servo. 
1553b -TZiy ('ãbãd) feito (Ec 9.1). 

1553c t r n m ^ ('ãbôdâ) trabalho braçal, serviço. 
1553d n - n p Cãbuddâ) servos (Gn 26.14; Jó 1.3). 

1553e nnni? Vabdút) servidão, escravidão (Ed 9.8, 9; Ne 9.17). 

1553f "I3TD (ma'bdd) obra, trabalho (Jó 34.25). 

'ãbcid. aparece 290 vezes no AT. 
Ao que parece, a etimologia desta raiz partilha das idéias de diversas raízes 

'íticas, por exemplo, a antiga raiz aramaica que significa "fazer", uma raiz árabe que 
jn o sentido de "adorar", "obedecer (a Deus)", e o seu grau intensivo, com o sentido de 

avizar", "reduzir à escravidão". 
Esse serviço pode ser dirigido a coisas, a pessoas ou a Deus. 
Quando empregada com referência a coisas, a raiz é geralmente seguida de um 

sativo da coisa em que se executa o trabalho, por exemplo, "lavrar o solo" é, 
ralmente, "trabalhar o solo" (Gn 2.5 e muitas outras passagens); "cultivar vinhas" é, 
-almente, "trabalhar vinhas" (Dt 28.39); fala-se também em "trabalhar em linho fino" 
19.9) ou na construção de uma cidade (Ez 48.18). As vezes, o verbo ocorre sem o 
-ativo, como em Deuteronômio 15.19, "arar (o solo)" (ARA, "trabalhar"). Na segunda 
joria o verbo é seguido de um acusativo de pessoa, como, por exemplo, na referência 

serviço de Jacó a Labão (Gn 29.15; 30.26, 29). Às vezes, este uso inclui a preposição 
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be seguida da indicação de alguém, caso em que a expressão tem o sentido de "trabalhar 
por meio de (outrem)", isto é, usar alguém como escravo (Êx 1.1 4; Jr 22.1 3; ou, no grau 
pual, referindo-se a cativos, Is 14.3). A idéia de servidão também inclui o "servir como 
súdito" de um rei ou governante (Jz 9.28; 1 Sm 11.1). No grau hifil, o verbo tem o 
significado de "obrigar ao trabalho" como escravo (Êx 1.13). Quando, porém, o serviço é 
oferecido a Deus, não constitui escravidão, mas uma experiência jubilosa e libertadora (Êx 
3.12; 4.23; 7.16, 26; 10.26; SI 22.31; Jó 21.15; Jr 2.20; Ml 3.14). Com grande freqüência 
o texto bíblico registra que esse serviço foi prestado a outros deuses que não eram deuses 
de forma nenhuma (Dt 7.16; 2 Rs 10.18-19, 21-23; etc.). 

Emprega-se o mesmo conceito para referir-se ao serviço a Iavé dentro do ministério 
? 

levítico (Nm 3.7-8; 4.23, 30, 47; 8.11, 19 e ss., etc.). E bem interessante que a LXX reservou 
a palavra grega latreuõ para designar exclusivamente o serviço oficial dos sacerdotes. O 
NT, porém, resistiu firmemente ao uso desse grupo de palavras para referir-se ao 
ministério ou às funções do NT, exceto em Romanos 15.16, passagem que se refere ao 
trabalho de Paulo em favor de Jesus Cristo. O NT emprega a palavra em outros contextos 
religiosos, especialmente aqueles que tratam do ritual veterotestamentário (Hb 9.21; 
10.11; Lc 1.23). 

'ebed. Escravo, servo. A forma aparece 799 vezes no AT. 
Conquanto a idéia fundamental de 'ebed seja a de escravo, em Israel a escravidão não 

era algo tão repulsivo, visto que a condição de escravo envolvia direitos e, freqüentemente, 
cargos de confiança. Um israelita não podia manter outro israelita indefinidamente como 
escravo contra a vontade deste; o período de escravidão estava limitado a seis anos (Êx 
21.2). Mesmo a descrição da bastante criticada alusão ao escravo como dinheiro do seu 
senhor (Êx 21.20-21) não era uma atitude insensível, mas servia para evitar maus tratos 
físicos pelo senhor. Sempre que se pudesse provar o intento maldoso do senhor (Êx 21.14) 
ou sempre que o escravo morresse devido a maus tratos (21.20), o senhor era passível de 
castigo. Se houvesse dúvidas quanto à motivação do senhor, um escravo que sofresse dano 
físico ganhava pelo menos a sua liberdade (Êx 21.26-27) e o senhor perdia o dinheiro que 
emprestara (21.21). Observe-se também a posição de destaque do servo em Gênesis 24.2 
e ss.; 41.12 (cf. 15.2). 

Os súditos de um rei são seus servos (Gn 21.25; Êx 7.28), como também o são todos 
os seus reis-vassalos (2 Sm 10.19) e as nações que lhe pagam tributo (1 Cr 18.2, 6, 13). 
Aqueles a serviço do rei também são seus servos (Gn 40.20), inclusive os oficiais (1 Sm 
19.1; 2 Rs 22.12) e os embaixadores (Nm 22.18). 

Por vezes o termo "servo" era empregado como uma referência humilde e educada a 
si mesmo (Gn 33.5). Isso podia chegar a extremos, como na expressão "teu servo, este 
cão", e em outras parecidas (2 Rs 8.13; 2 Sm 9.8). Cf. também as tabuinhas de Tell el 
Amarna e as cartas de Láquis 2, 5, 6. A expressão "teu servo" era freqüentemente usada 
ao dirigir-se a Deus em oração (Êx 4.10; SI 19.12, 14; 109.28). 

O uso mais significativo do termo "servo" se vê num título messiânico, a mais 
proeminente designação técnica e pessoal para indicar o ensino do AT sobre o Messias. As 
principais passagens que falam a respeito encontram-se nos últimos 27 capítulos de 
Isaías. Nesse trecho o termo ocorre 20 vezes no singular (39—53) e 11 vezes no plural 
(54—66). 
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Em 12 dos 20 exemplos no singular e em todos os 11 exemplos do plural, o servo é 
a nação de Israel. Passagens em que ocorre o singular são: 41.8-10; 42.18-19; 43.9-10; 44-
1-3, 21; 45.4; 48.20; e talvez 49.3. O plural ocorre em 54.17; 56.6; 63.17; 65.8-9, 13-15; 
66.14. Conforme somos lembrados por Willis Beecher, aí não temos apenas o servo Israel 
como um grupo étnico. E isso e mais alguma coisa. E também o povo da promessa ou 
aliança feita com Abraão e Davi. Tem-se aí tanto o Israel nacional quanto o Israel 
espiritual, não importando se é natural ou adotado, ou seja, aquele que participa da 
promessa. 

Também existem passagens em que se faz distinção entre o servo e o Israel literal. 
Nestas passagens o servo tem uma missão junto a Israel (Is 49.1-9; 42.1-7; 50.4-10; 
52.13—53.12). Deve-se identificar esse servo com o Israel-servo, mas também deve-se 
fazer distinção entre um e outro, pois o servo tem uma missão junto a eles (conforme é 
explicitamente declarado em 49.5-6; cf. 49.3). Obviamente esse é o inverso de heróis 
epônimos, os quais emprestam seus nomes a seus países e nações, de sorte que o mesmo 
termo se refere a ambos. Aqui a personagem central do grupo surge no final ao invés de 
no começo. Existe uma solidariedade corporativa entre três grupos, os quais, na ilustração 
de Franz Delitzsch, estão dispostos como uma pirâmide, em que a base representa todo 
o Israel nacional (Is 42.19), o meio representa o Israel espiritual, i.e., crentes naturais e 
crentes adotados (Is 41.8-10), e o topo representa o Messias, Jesus Cristo. 

Uma interpretação alternativa vê dois servos nessas passagens — o servo Israel, cego 
e fraquejante (42.19; 49.3; etc.), e o servo messiânico, operando cura e restauração (42.1, 
49.5; 50.10; 52.13; 53.11). 

Isaías não é o único profeta que aplica esse termo ao povo da aliança; veja-se também 
Jeremias 30.10; 46.27-28; Ezequiel 28.25; 37.25. O título é aplicado a Davi, o Messias da 
promessa, em Jeremias 33.21-22, 26; Ezequiel 34.23-24; 37.24-25, e ao descendente de 
Davi, Zorobabel, em Ageu 2.23. De especial interesse é a relação dessa palavra com o 
título messiânico "Renovo" (Zc 3.8). 

Outros usos religiosos incluem os "adoradores" dos deuses (uma frase comumente 
empregada por todos os povos semíticos em referência a seus falsos deuses, e.g.. "o servo 
[ou adorador] de Baal", "o servo [ou adorador] de Marduque", etc.; cf 2 Rs 19.21), os que 
adoram (ou servem) a Deus, todos os servos no templo ou que trabalham no serviço do 
templo, e aqueles que, em funções únicas, serviram ao Senhor como seus servos, tais como 

raão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Calebe, Davi, Ezequias, Eliaquim e Zorobabel. Além 
so, como título dos profetas de Deus, "servo" ocorre 24 vezes (nas formas "meu servo", 
u servo", "seu servo [isto é, de Deus]"). 

ôdâ. Trabalho braçal, serviço. Aparece 145 vezes no AT. 
O trabalho e o serviço humanos não são resultado do pecado e da queda. Já na 

5»ção de Deus o homem foi colocado no jardim para "trabalhá-lo" ('ãbad, Gn 2.15; ARA, 
iltivar"). A maldição (Gn 3.16-17) era apenas a dor e a fadiga que haviam de 
mpanhar o trabalho, não o trabalho em si (cf. etseb, "tristeza"). Isso é destacado 

do Lameque diz, por ocasião do nascimento de Noé, que este "nos consolará dos 
s trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o SENHOR amaldiçoou" (Gn 

)-
Os frutos do trabalho são colhidos nas atividades de Caim e Abel e no 
nvolvimento das artes na família de Caim (Gn 4.21-22). Em passagem alguma se 
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discute a questão do tempo de lazer, pois o homem trabalha enquanto existe luz do dia 
(SI 104.23; cf. Jo 11.9). Mas um claro ciclo de descanso também é outorgado ao homem, 
no sétimo dia, como um dever e uma bênção (Êx 20.9-10). Ao trabalhar seis dias, Israel 
imitou a Deus, que trabalhou seis dias ao criar o cosmos. Dessa maneira, Israel 
indubitavelmente dava para seus vizinhos pagãos, os quais adoravam os elementos da 
criação personificados como divindades, o testemunho de que adorava o criador 
transcendente. O homem deve descansar, imitando assim a Deus, que descansa de seu 
trabalho depois da criação (Êx 20.11; Dt 5.14-15). Também deveriam ser comemorados 
dias especiais de festa em que não se devia realizar nenhuma "obra servil" (Lv 23.7-8, 21, 
25, 35, 36; Nm 28.25-26; 29.1, 12, 35). 

O tipo de trabalho abrangido por esta palavra vai desde o trabalho na lavoura (Êx 
1.14) até a construção do taberuáculo (Êx 35.24), os reparos no templo (2 Cr 34.13) e o 
trabalho em linho fino (1 Cr 4.21). Até mesmo o trabalho divino de julgar é assim 
denominado (Is 28.21). 

Quando o serviço é oferecido a Deus, ele consistirá em obediência. A execução desse 
serviço encontra-se descrita no ritual e na adoração apresentados no AT, por exemplo, nos 
sacrifícios trazidos pelo povo (Js 22.27) e no serviço dos levitas e dos sacerdotes (Nm 4.19; 
2 Cr 8.14). 

Finalmente, existe a "escravidão" de cativos ou pessoas sujeitadas a trabalhos 
forçados. Surpreendentemente a palavra refere-se à escravidão de Israel no Egito (Êx 
1.14; Ne 5.18; 2 Cr 10.4; Is 14.3). Às vezes também designa o serviço militar (Ez 29.18). 

Observe-se que a palavra nao aparece, na literatura sapiencial, cm nenhum dos 
ensinos éticos acerca do trabalho. Talvez a palavra tenha ficado tão intimamente 
associada com a servidão e escravidão, de um lado, e com a adoração, de outro, que o mero 
conceito secular de trabalho passou a ser indicado por outros termos, tais como m'lãkã 
ou pã'al ou ainda ma'ãéeh, embora a referência originária ao trabalho agrícola possa ter 
levado a isso. Cf. os vocábulos "cultura" e "cultivar". 

Bibliografia: — ALLIS, Oswald T., The unity oflsaiah, Presbyterian and Reformed, 
1950, p. 81-101. — BEECHER, Willis J., Theprophets and the promise, Baker, 1963, p. 241-
88. — MACVAE, Allan A,. The Servant of the Lord in Isaiah, BS 121:125-32, 218-27. — 
MENDELSOHN, I., On slavery in Alalakh, Israel Exploration Journal 5:65-72. , 
Slavery in the ancient Near East, BA 9 : 7 4 - 8 8 . — R I C H A R Ü Ü U M , TWB, p. 2 8 7 - 8 . — R O T H , W . 

M . W., The Servant of the Lord, language and interpretation, EQ 1 3 1 - 4 3 . — M U R R A Y , 

John, Principies ofconduct. Eerdmans, 1 9 5 7 , p. 8 2 - 1 0 6 . — R L C H A R D S O N , A . , The Biblical 
doctrine of work, London, 1 9 5 2 . — TDNT. v. 2, p. 6 3 6 - 5 2 , v. 5, p. 6 5 4 - 7 7 (que traz uma 
longa bibliografia). — ZEVIT, Ziony, The use of 'ebed as a diplomatic term in Jeremiah, 
JBL 8 8 : 7 4 - 7 . 

W.C.K. 

nnniJ Cabdüt). Veja o n! 1 553e. 

1554 rÇi? Cãbâ) ser espesso, ser gordo, ser corpulento (e.g., 1 Rs 12.10; 2 Cr 10.10). 
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Termos Derivados 

1554a Cdòí) espessura (e.g., 1 Rs 7.26 = 2 Cr 4.5). 

1554b napç (ma'ãbeh) espessura, firmeza (1 Rs 7.46; 2 Cr 4.17). 

rrrâi? Cãbôdâ). Veja o n? 1 553c. 

Crâi? ('ãbôt). Veja o n! 1 555a. 

"TOS Cãbür). Veja os n?8 1 556f, g. 

rVGJü fõòât). Veja o n! 1 558a. 

1555 ('dòaf) tomar ou dar um penhor devido a uma dívida (e.g., Dt 24.10; 
15.6). Verbo denominativo 

Substantivo de Origem 

1555a OÜJ? Cãbôt) penhor, artigo penhorado em garantia de uma dívida (Dt 
24.11, 13). 

Termo Derivado 

1555b ZTÇDi? ('abttt) peso de penhores, grandes dívidas (Hc 2.6). 

É provável que a capa ou outro item usado como penhor não fosse de suficiente valor 
para servir de garantia. Tal objeto não era para ser mantido sob a custódia do credor. 
Aparentemente esse era um símbolo do empréstimo e era levado ao tribunal local, onde 
as pessoas ali presentes serviam de testemunha do empréstimo (cf. E. A. SPEISER, Of 
shoes and shekels, in Oriental and Biblical Studies, University of Pennsylvania, 1967, p. 
154). Depois de 0 empréstimo ser testemunhado, o penhor devia ser imediatamente 
devolvido. Quanto a um estudo sobre empréstimos, veja-se neshek. 

R.L.H. 

ZroíLÜ Cabtit). Veja o n? 1 555b. 

Vãbí). Veja o n? 1 554a. 

1556 ""Gi/ Cãbar) transpor, ultrapassar, atravessar, alienar, trazer, transportar, 
desfazer-se, levar, levar embora, transgredir. 

Termos Derivados 

1556a Cêber) região dalérn de, lado. 

1556b r * P V Cibrí) hebreu. 
1556c rnni? Cãbárâ) vau. 
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1556d trTQ£ Cebrã) agitação, arrogância, raiva. 
1556e Cãbur) ser arrogante, enfurecer-se. Ocorre somente no hitpael. 

1556f f T O ? Cãbür) I, fruto (da terra) (Js 5.11-12). 
1556g tTiHL? Cãbur) II, por causa de. 
1556h (ma'ãbãr) vau, desfiladeiro. 
1556i rnZJC (ma'bãrâ) vau, desfiladeiro. 

A idéia básica desse verbo é a de movimento; como regra, ele indica o movimento de 
uma coisa ou pessoa em relação a algum outro objeto que está parado, movendo-se ou 
motivando. Alguns têm dito que a tradução mais simples de 'abar é "passar", mas na 
verdade isso não cobre 05 vários sentidos que 'abar pode trazer consigo. O verbo é 
empregado cerca de 550 vezes. 

É impossível analisar todas as conotações envolvidas, mas existem quatro usos 
gerais. 

1. O conceito de movimento pode ser empregado num sentido simples: 'ãbar é ir além 
ou mais adiante; neste sentido Abraão diz a seus visitantes celestes que eles poderiam 
"seguir avante" depois de se terem alimentado (Gn 18.5). 

'ãbar significa "ir" quando a ênfase recai especificamente sobre o movimento, sem 
haver referência específica a um outro objeto (Êx 38.26; Dt 2.14; Jó 13.13). 

2. 'ãbar pode ser usado para expressar o fato de que existe algum movimento entre 
dois lugares. Nessa categoria encontram-se as inúmeras referências a Israel atravessar 
o Jordão a fim de entrar na (ou passar para a) terra prometida (Dt 27.3). Moisés 
empregou muitas vezes essa expressão para indicar como Israel venceria o obstáculo ou 
barreira no que diz respeito ao cumprimento da promessa da aliança acerca da terra. Essa 
mesma ênfase se vê em Josué 1.2. A idéia de travessia também aparece em Gênesis 31.21, 
em que Jacó atravessa o rio Eufrates ao começar a fugir de Labão. 

'ãbar também é empregado para indicar a intenção ou idéia de atravessar ou cruzar 
uma terra. Moisés pediu permissão ao rei amorreu Seom para Israel atravessar o seu país 
(Nm 21.22). Miquéias fala de um remanescente de Israel que percorre terras estrangeiras 
tal qual um leão que atravessa uma floresta (Mq 5.8). 

Com freqüência o hifil do verbo parece exprimir a idéia de que alguém leva ou 
estimula outrem a se mover (Gn 8.1; 32.24; Nm 32.5; etc.). 

Deuteronômio 18.10 e outras passagens empregam o verbo para indicar a idéia de 
forçar um nenezinho a passar pelo fogo sacrificial e assim ser sacrificado. 

3. O conceito de movimento pode ser usado num sentido metafórico. A riqueza de 
Salomão excedia (ultrapassava) a de todos os demais. A perversidade de Judá e Israel 
ultrapassava a de todas as outras nações, ou seja, não conhecia limites (Jr 5.28). 

Podem-se mencionar ainda outros usos metafóricos. Quando as pessoas morrem, elas 
passam desta vida (Jó 30.15; Pv 22.3). Algo ocorre entre marido e esposa e os afasta um 
do outro (Jr 11.15). O dinheiro que era passado de mão em mão à época era a moeda 
corrente, o siclo de prata (Gn 23.16). As pessoas fazem negócios e trocam (passam) 
mercadorias (Ez 27.9). O touro "gera" (piei de 'abar; Jó 21.10). 

4. Finalmente, o verbo indica um conceito espiritual específico. As pessoas 
transgridem a aliança ou a lei, i.e.y ultrapassam os limites estabelecidos pela aliança ou 
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pela lei ao cometer adultério e praticar idolatria (Dt 17.2) ou outro pecado. Mas, num 
contexto mais positivo, Moisés também falou de Israel entrar em — passar a uma— 
aliança que Deus estava fazendo com aquele povo (Dt 29.12 [11]). Balaão expressou um 
outro sentido espiritual de 'ãbar quando disse: "Não poderia passar além do mandado do 
SENHOR" ( N M 22.18). 

' è b e r . Em oposição a, além de, junto a, passagem, lado, região, outro lado, este 
lado, diretamente. 

'éber, um derivado de 'ãbar, é empregado como substantivo, preposição ou advérbio 
para indicar a relação de pessoas ou coisas com referência à sua localização, distância ou 
direção. Em vários casos 'éber é usado com preposições prefixadas, tais como be ou min. 

Utiliza-se o vocábulo como substantivo para indicar um local específico (Is 47.15; PIB, 
MM, "para o seu lado"; a ARA adjetiva o substantivo, "cambaleantes"). Em 1 Samuel 26.13, 
a "outra banda" é o cume de um monte bastante distante. 

Como preposição, a palavra indica a relação entre duas coisas, por exemplo, os 
mandamentos do Senhor não são difíceis demais para obedecer nem estão longe demais; 
não estão nos céus nem além Cêber) do mar. Assim empregada, a preposição enfatiza a 
presença e disponibilidade da Palavra de Deus para o povo da aliança. Em 1 Reis 7.20 
lemos sobre como as várias partes do templo eram dispostas em relação umas às outras, 
por exemplo, os capitéis estavam ao lado ('éber; ARA, "próximo") da obra de rede. 

'éber também aparece como advérbio. Ezequiel, procurando descrever o modo como 
as criaturas vivas voavam, disse que elas iam bem em frente ('ei 'éber pãnãyw, Ez 1.9; 
i.e., na direção para onde estavam virados os seus rostos). Neemias veio até os 
governadores "dalém" Cêber) do rio (2.7, 9). Em Susã, onde se encontrava, ele falou de 
atravessar a terra até Jerusalém. Segundo J. Bright (History of Israel, Westminster, 1959, 
p. 354), essa região era denominada satrapia do Trans-Eufrates (Aber-nahara). Essa 
referência ao uso do vocábulo 'éber pode servir de introdução ao problema que ele 
apresenta na interpretação de algumas passagens de Deuteronômio e Josué. A 
interpretação do termo depende, em parte, do ponto de vista que se tem da autoria do 
livro de Deuteronômio (cf., e.g., HLRSCH, in ISBE, p. 459). 

O autor de Josué (22.4), escrevendo enquanto se encontrava na margem ocidental do 
Jordão, diz que Rúben, Gade e meia-tribo de Manasses receberam sua herança b"êber 
hayyardên ("além [i.e., do outro lado] do Jordão"; mas cf. ARA, "daquém"). No entanto o 
termo 'éber também pode ser usado em referência à região a oeste do rio (Dt 3.20, 25; 
11.30; Js 9.1). Josué deu à outra meia-tribo de Manassés (a metade que ficou em Canaã) 
um pedaço na terra entre os seus irmãos (i.e., as nove tribos) m^êber hayyardên yãmmâ, 
"além do Jordão a oeste" (lit.), tendo a expressão o significado de na margem oeste do rio 
(Js 22.7). 

Em suma, pode-se dizer que: 1) 'éber pode ser empregado de diversas maneiras em 
referência a regiões localizadas em uma ou outra margem de um rio específico; 2) o ponto 
de vista do escritor deve ser claramente entendido ou como real ou como mental (i.e., como 
se ele estivesse escrevendo de um local onde na realidade não se encontra naquele 
momento); ou 3) um topônimo pode estar envolvido, como em Esdras 4.10, em que a frase 
em aramaico 'ãbar-nahãrâ se refere às províncias persas a oeste do Eufrates. 

Em Deuteronômio é necessário pressupor o ponto de vista mental em algumas 
sagens, mas não em outras. Em Deuteronômio 1.1 ocorre a frase b"éber hayyardên. 
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A expressão é adverbial, indicando o local onde Israel se encontrava quando Moisés falou 
ao povo as palavras de Deuteronômio. A expressão adicional, "no deserto", deixa claro que 
a região mencionada fica na margem oriental do Jordão. A expressão pode, então, ser 
empregada para designar a região a oeste do Jordão (cf Dt 3.20) e também a região a 
leste (cf. Dt 3.8). A solução do problema de como traduzir 'êber em cada caso é ter em 
mente as várias possibilidades: 1) o vocábulo pode ser usado como substantivo (dando 
nome a um local), como advérbio (indicando um local), como preposição (indicando um 
relacionamento); 2) deve-se determinar se o ponto de vista do escritor é real ou mental; 
e 3) deve-se estudar cuidadosamente o contexto na sua totalidade, pois em cada caso o 
contexto há de proporcionar indicações claras a respeito. 

Cabe aqui um comentário final: nada existe no uso da palavra 'êher que contrarie 
a autoria mosaica de Deuteronômio. [Outra possibilidade é interpretar 'êber no sentido 
de "margem", "lado", "região" (cf. Is 9.1 [8.23]; "ao longo do Jordão" [NIV]), o que exige uma 
maior especificação. As passagens que exibem a palavra com esse sentido são em geral 
qualificadas, esclarecendo-se assim se a referência é à margem oriental ou ocidental do 
Jordão — em Isaías 9.1 a região especificada é a Galiléia. Uma passagem de interesse é 
Números 32.19, que emprega duas vezes a expressão, uma especificada por meio da 
palavra wãhãfâ, "mais adiante" (IBB), e a outra especificada por meio da palavra 
mizràhâ, "ao oriente". Os dois sentidos também aparecem bastante próximos um do outro 
em Josué 9, sendo que no versículo 1 a expressão é especificada como o território a oeste 
do rio e no versículo 10 como o território de Ogue e Seom. Em Deuteronômio, com apenas 
uma exceção (1.1), todos os casos desta expressão trazem a especificação adicional aqui 
descrita. Cf Deuteronômio 4.41, 46, 47 e 49 em contraste com Deuteronômio 11.30. R.L.H.] 

'ibri. Hebreu. Usado como adjetivo (Gn 39.14) e como substantivo (Êx 1.19), 'ibrl é 
empregado no AT em referência a um grupo étnico específico. No AT quem faz uso do 
vocábulo são, na maioria das vezes, não-israelitas e o termo pode, então, ter a conotação 
de alguém que não é natural da terra, alguém que "não é livre em solo livre" (Êx 2.11; 
etc.) BDB apresenta a sugestão de que o vocábulo deriva de 'ãbar e tem o sentido de 
"alguém que vem dalém", "alguém que vem do outro lado", "alguém que vem dalém do 
Eufrates", "alguém que vem dalém do Jordão". Tal sugestão parece reforçar a idéia de que 
o conceito de "alguém não natural da terra" é aplicado aos israelitas. Mas essa explicação 
etimológica não é aceita por KB. 

Tem havido diversas tentativas de identificar 'ibri com fíabiru, vocábulo empregado 
em documentos do segundo milênio a.C. (Veja BDB,'ibri; e HALDAR em IBD, Habiru). Kline 
alegou, no entanto, que isso é altamente improvável [cf bibliografia]. E. A. Speiser 
concorda depois de citar a monografia elaborada por M. Greenberg (que teve início como 
dissertação da qual Speiser foi orientador]. Speiser diz que "os dados continuam 
ambíguos" (Genesis, AB, p. 103). 

O registro bíblico indica com bastante clareza que 'ibri deriva de Éber, nome de um 
dos filhos de Sem (Gn 10.21; 11.14, 16). Abraão é identificado como descendente de Sem 
através da linhagem de Éber (Gn 11.26). Descobriu-se agora que Ebrum foi o nome de um 
rei de Ebla! 'ibri é usado pela primeira vez no AT para designar Abraão em Gênesis 14.13. 
Não se sabe se todos ou apenas alguns dos descendentes de Éber foram chamados de 
'ibrím. O AT claramente vincula Abraão a Sem (através de Eber), e, desse modo, Abraão 
é designado como aquele por meio de quem se cumpriu a profecia de Noé a respeito de 
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Sem. "Hebreu", 'ibri, tornou-se o nome pelo qual o povo da aliança foi designado, em 
contraste com os egípcios e filisteus (Gn 39—Êx 10; 1 Sm 4—29). Mas isso nào altera o 
fato de que, quando povos não-israelitas empregaram a palavra, seu objetivo não era 
necessariamente reconhecer Israel como o povo escolhido de Deus por meio do qual Deus 
estava cumprindo suas promessas. Pelo contrário, a palavra poderia ter sido usada num 
sentido mais ou menos depreciativo, ou seja, de imigrantes, estrangeiros, aqueles que vêm 
dalém. [Os israelitas mesmos raramente usavam a palavra entre si. Eles empregavam-na 
para falar de si para pessoas estrangeiras. Por conseguinte, parece que o vocábulo 
abrangia um grupo mais amplo de pessoas. R.L.H.J 

Bibliografia.: — GREENBERG, M., The hab/piru, American Oriental Society, 1955. 
— KLINE, M. G., The habiru — kin or foe of Israel?, Westminster Theological Journal 
20:46-70. — KRAETJNG, E.G., The origin of the name «Hebrews»., AJSL 58:237-53. — 
LEWY, J., Origin and signification of the Biblical term hebrew, Hebrew Union College 
Annual, 27:1-13. , A new Parallel between habiru and hebrews, IIUCA 15:47-58. — 
NOTH, M., The history of Israel, Londres, Black, 1960, 33-6, 110-21. — TDNT, v. 3, p. 365-
9. 

'ebrâ. Ira, raiva, indignação. A raiz verbal do substantivo é 'ãbar, "passar", "transpor", 
"transbordar". (Michaelis e Driver relacionam o substantivo com o árabegabira, "guardar 
rancor"). As idéias expressas pelo substantivo são de algo insuperável e/ou algo excessivo. 
No AT usa-se o substantivo com referência ao orgulho humano e em associaçao com a ira. 
O orgulho, junto com a ira, é arrogância e insolência. 

O vocábulo 'ebrâ, quando empregado com referência a Deus, é usado como sinônimo 
de substantivos tais como qátsap, hémã, etc. O vocábulo passa também a ter a conotação 
da impetuosidade da ira de Deus (SI 78.49), que se manifesta numa demonstração 
surpreendente e irresistível (Is 13.9). A ira de Deus arde, transborda, elimina tudo de 
diante de si (Ez 22.21, 31). Por esse motivo, no dia da 'ebrâ do Senhor, nada subsistirá 
diante dela. Quando se fala do dia do juízo, a referência é à ira de Deus que transborda, 
queima, consome tudo o que o desagradou ou se opôs a ele. Quando se fala da 'ebrâ do 
homem, ela é descrita como sendo cruel e impiedosa (Am 1.11) e tendo o orgulho ferido 
como motivação básica. 

ar. Imiscuir-se, irritar, enfurecer-se, ficar encolerizado. BDB relaciona 'ãbar em 
te separado, como um verbo denominativo relacionado com 'ebrâ e usado apenas no 

ael, "ser arrogante", "enfurecer-se". 
Esse verbo é empregado para expressar várias ênfases específicas. A atitude e 

duta do tolo é descrita como a de alguém que "age com insolência e é autoconfiante" 
* 14.16; ARA, "encoleriza-se e dá-se por seguro"). O insensato também é rápido em 

meter-se ou em envolver-se numa disputa. O prudente olha por onde vai, teme o mal 
dele se aparta. Nesse contexto o verbo hifabber transmite claramente a idéia de o 

ilho humano levar a pessoa a uma manifestação precipitada de teimosia, tolice, ira 
ntida e maldade. Provérbios 20.2 ensina que aquele que provoca um rei a ficar assim 
urbado coloca a própria vida em grande perigo (ARA, "peca contra"). Essa passagem 
re o caráter devastador e incontrolável da ira e do orgulho humanos, quando estes 
despertados. 
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Também se usa o verbo para descrever as reações de Deus frente à desobediência de 
Moisés e de Israel. Deuteronômio 3.26 sugere que Deus deu ampla e total vazão à sua 
impaciência e ira com Moisés. O salmista, ao relembrar a história de Israel (SI 78.21), 
lembra o povo de Deus que os pecados de Israel no deserto de fato testaram a paciência 
divina. Na realidade, Deus encheu-se de indignação e fez com que tal indignação 
transbordasse como uma inundação. Essa expressão certamente nos dá uma clara 
percepção da clara, espontânea e total repulsa que Deus sente pelos pecados cometidos 
repetidas vezes pelo seu povo liberto e escolhido. 

' ãbür . I. Espiga madura, produto (da terra). (UT 19: n? 1 807 sugere "colheita".) 
Em Josué 5.11-12 lê-se que Israel comeu o 'ãbúr da terra de Canaã, pntão, acabou 

o maná. Assim Israel percebeu concretamente que havia chegado à terra prometida, pois 
a terra havia "passado" alimento para a subsistência dos israelitas. 

' ãbür . II. Por causa de, a fim de que, devido a, para que, para. 'ãbúr é uma 
preposição e conjunção sempre usada com o prefixo be para exprimir relações causais, 
finais e consecutivas, de acordo com os significados da raiz 'ãbar, com sua idéia de 
"movimento de um lugar para outro", como aquele que decorre da finalidade (ou causa) 
para a consecução (ou resultado). 

Bibliografia: — GEMSER, B., Be'èber Hajjardén in Jordan's borderland, VT 2:349-55. 
G.V.G. 

n n D Cibri). Veja o n? 1 556b. 

1557 üZV Cábash) murchar, secar (J1 1.17, somente). 

1558 (,'ãbat) trançar, torcer. Ocorre somente no piei (Mq 7.3). 

Termos Derivados 

1558a nÜX? Cãbôt) com folhagem entrelaçada, frondoso (e.g., Ez 20.28; Ne 
8.15). 

1558b fÜJJ ('ãbõt) corda (torcida), folhagem entrelaçada (e.g., Êx 28.14; Is 
5.18). 

1559 Cãgab) ter afeição descontrolada, cobiçar (e.g., Ez 23.7, 9, 12; Jr 4.30). 

Termos Derivados 

1559a ZJV Cãgãb) amor sensual. Ocorre somente em Ezequiel 33.32. 

1559b Cãgãbâ) lascívia. Ocorre somente em Ezequiel 23.11. 

1559c ('ugãb) flauta, caniço dejunco (e.g., Gn 4.21; Jó 30.31). 
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njL? Cugâ). Veja o n? 1 575a. 

Çãgôl). Veja o n? 1 560c. 

-ira? Oag&r). Veja o n? 1 563a. 

1560 Cgl). Ace i ta como ra iz de: 

1560a -fà-B Cêgel) bezerro. 

1560b t n b ^ ('eglâ) novilha. 

1560c Cãgõl), Vil» Cãgôl) redondo. 

1560d rbyj Cãgãlâ) carroça. 

1560e b^V ('ágil) ar gola, anel. 

1560f hmç (ma'gãl) trincheira, trilha. 

'égel. Novilho, bezerro. O novilho era um dos animais usados para sacrifício. O novilho 
de um ano era aceitável como holocausto (Lv 9.3; Mq 6.6), e como oferta em favor de Arão 
usou-se um de idade não-especificada (Lv 9.2, 8). 

O bezerro cevado era usado como alimento (1 Sm 28.24; cf. Lucas 15.23, 27, 30), mas 
em geral era uma iguaria fina para os ricos (Am 6.4). 

O saltar do bezerro é mencionado em Salmos 29.6 e em Malaquias 4.2 [3.20]. Usava-
se o bezerro no ritual de aliança, sendo que os participantes passavam entre as partes do 
bezerro abatido (Jr 34.18; cf. Gn 15.9-10). 

O bezerro também é empregado como um tipo. Ele tipifica os povos gentios (SI 68.30 
[31]) e os soldados mercenários do Egito (Jr 46.21). Em Jeremias 31.18 o bezerro não-
domado representa o Efraim indômito, e em Isaías 27.10 o bezerro que pasta reflete a 
desolação de Judá. A coexistência pacífica entre o bezerro e outros animais exprime a paz 
da era vindoura (Is 11.6). 

O bezerro como imagem, feita de ouro, é sem dúvida alguma o uso mais interessante 
dessa palavra. Arão cedeu ao desejo dos israelitas no deserto e lhes fez um bezerro 
fundido (Êx 32.4, 8, 19, 20, 24, 35), que ele identificou com os deuses que os livraram do 
Egito. Entretanto, esse bezerro está relacionado com a subseqüente festa proclamada para 
lavé (Êx 32.5) e, por isso, pode ter sido um símbolo da presença de Deus ou, mais 
provavelmente, visto que os versículos 1 e 4 trazem o plural "deuses", o nome do Senhor 
foi empregado de uma forma politeísta e pagã. 

Os bezerros de ouro de Betei e Dã, erguidos por Jeroboão, também parecem ter sido 
pedestais sobre os quais lavé foi entronizado (1 Rs 12.28, 32), da mesma forma como ele 
estava entronizado entre os querubins acima da arca da aliança (Êx 25.22; N m 7.89). 
Contudo, uma vez que o bezerro era símbolo de fertilidade, o conceito de pedestal ficou 
obscurecido, e, na religiosidade popular, em razão da influência cananéia, os bezerros 
foram identificados com lavé (2 Rs 17.16; Os 8.5) e levaram à apostasia. 

•eglâ. Novilha, bezerra. Um sinônimo é pãrây que é o vocábulo empregado em Números 
19 na descrição do ritual da novilha vermelha. 

A novilha era usada no cultivo do campo, como arar a terra ou debulhar o cereal na 
(Os 10.11). Também era empregada para fornecer leite. Em Isaías 7.21 Ceglat bãqãr, 

1075 



1561 ÜM Cagam) 

"vaca nova*) faz-se referência ao nômade que, sobrevivendo à invasão assíria, iria possuir 
uma vaca e duas ovelhas. Normalmente isso indicaria um camponês pobre (cf. 2 Sm 12.1-
3), contudo tem-se aí uma promessa de abundância de leite. Nessa passagem a palavra 
"coalhada" (BJ; ARA, "manteiga") talvez esteja sendo empregada figuradamente para 
indicar abundância material. 

Uma novilha de três anos foi usada na aliança que o Senhor fez com Abraão (Gn 
15.9). Uma novilha de três anos ainda estaria em sua juventude e no vigor da sua força. 
(A "bezerra de três anos", que é como a ARC traduz em Is 15 5 e Jr 48.34, é corretamente 
entendida pela BJ como um topônimo, "Eglate-Selisias"; a ARA e a IBB trazem "novilha de 
três anos" na primeira passagem e "Eglate-Selisias" na segunda). 

Uma novilha que nunca fora posta a trabalhar era utilizada no ritual de expiação 
quando o corpo de uma pessoa assassinada era encontrado em campo aberto e o assassino 
era desconhecido. Os anciãos da cidade mais próxima deviam quebrar o pescoço dessa 
novilha num vale com água corrente, lavando as mãos sobre ela, indicando com esse gesto 
a sua inocência e a de sua cidade (Dt 21.3, 4, 6). Esse ritual mostra que crime não é um 
assunto estritamente pessoal, mas envolve a comunidade toda. Ademais, num sentido 
real, a novilha era morta em lugar do assassino, sofrendo assim o castigo deste. Foi 
também uma novilha que Samuel ofereceu quando ungiu Davi (1 Sm 16.2). 

Efraim também é assemelhado a uma novilha domada que gostava de debulhar (Os 
10.11). Isso sugere que ela havia escolhido um trabalho agradável, produtivo e proveitoso 
(KD, loc. cit.). Quando trilhava, isto é, debulhava o cereal, permitia-se que o animal 
comesse à vontade (Dt 25.4). Mas agora Efraim será poste debaixo de uma canga para 
arar, ou seja, realizar trabalhos pesados e tarefas extenuantes. 

Bibliografia: — O S W A L T , John N., The golden calves and the Egyptian concept of 
deity, EQ 45:13-20. 

C.S. 

1561 D3I? ('ãgam) estar pesaroso por. Ocorre somente em Jó 30.25. 

1562 Cãgan) abster-se, trancar-se. Ocorre somente no nifal, em Rute 1.13. 

1563 "01? Cgr). Aceita como raiz de: 

156Sa TIIU Cãgür) tordo (?), (nome de ave). 

-V Cad). I, II, III. Veja os n™ 1 565a, b, c. 

- y Cêd). Veja o n? 1 576b. 

1564 "TO Cdd). Aceita como raiz de: 

1564a rny Ciddâ) menstruação (Is 64.5). 

1565 PTO Cãdâ) I, prosseguir, atravessar; hifíl, remover. Provável raiz das palavras 
a seguir. 
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1565a "H9 Cod) perpetuidade, eternidade. 
1565b li? farf) //, presa, saque, usado somente em Genesis 49.27; Isaías 33.23; 

Sofonias 3.8. 
1565c Cacü, Cddê) III, até, a íé gwe, enquanto, durante. 

'ad. /. Perpetuidade, eternidade. Em Isaías 45.17 a ARA traz "em toda a eternidade", 
ao passo que a TB traz "para todo o sempre". 

Deve-se assinalar que em hebraico não existe nenhuma palavra para designar tempo, 
nem palavras específicas para passado, presente, futuro e eternidade. Deve-se comparar 
este vocábulo com 'ôlãm, dando-se especial atenção às 19 vezes em que essas duas 
palavras são usadas juntas. 

'ad, à semelhança de 'ôlãm, é empregada somente em associação com preposições, 
como um acusativo adverbial ou como um genitivo numa relação construta. O ugarítico 
b'd 'Lm talvez corresponda ao hebraico 'ôd bem como a 'ad (UT 19: n! 1 813). 

Esse vocábulo é empregado apenas duas vezes com referência ao passado. O 
conhecimento de que o sucesso dos ímpios é efêmero é algo conhecido desde o passado (Jó 
20.4). Em Habacuque 3.6 faz-se menção à antigüidade das montanhas. 

Nas demais passagens o vocábulo sempre denota o futuro inescrutável, tendo 
sentidos diferentes nos seguintes compostos: 'ãdê-ad, "perpetuamente" (Is 26.4; 65.18; SI 
83.17 1181; 92.7 [81; 132.12, 14), la'ad, "perpetuamente" (Is 64.9 [81; Am 1.11; Mq 7.18; SI 
9.18 [191; 19.9 [101; 21.6 [7]; 22.26 [271; 37.29; 61.8 [91; 89.29 [301; 111.3, 8, 10; 112.3, 9; 
148.6; Jó 19.24; Pv 12.19; 29.14; 1 Cr 28.9), l"õlàm wa'ad e 'ôlãm wa'ad% "por todo o 
sempre" (Êx 15.18; Mq 4.5; SI 9.5 [61; 10.16; 21.4 [51; 45.6 [7], 17 [181; 48.14 [15J; 52.8 
[101; 104.5; 119.44; 145.1, 2, 21; Dn 12.3). A palavra também aparece em relações 
construtas em que serve de modificador: 'ãbí-'ad, "pai eterno" (IBB, Is 9.6 [51), shõkén 

'ad, "morada eterna" (MM, Is 57.15), "outeiros eternos", ha^rê-ad (Hc 3.6). 
Muitas vezes usa-se a palavra 'ad com referência a Deus. Sua existência é eterna (Is 

57.15). Conquanto sua justiça dure pare sempre (SI 111.3; 112.3, 9), o mesmo não 
acontece com sua ira (Mq 7.18). Deus é digno de louvor e será louvado para sempre (SI 
45.17 [181; 52.9 [10]; 111.10; 145.1, 2, 21). O trono de Deus (SI 10.16; 45.6 [71; Êx 15.18) 
e a lei de Deus (SI 19.9 [10]) subsistirão para sempre. 

Essa palavra também é aplicada a Israel. A dinastia davídica continuará para 
sempre, dependendo, no entanto, de seu modo de corresponder à aliança (SI 89.29 [30], 
132.12). Sião é o local onde Deus habita para sempre (SI 48.14 f!5}; 132.14; 1 Cr 28.9). 

Um contraste gritante se vê no uso dessa palavra com relação ao justo e ao ímpio. 
Os justos não serão sempre esquecidos (SI 9.18 [191); eles herdarão a terra para sempre 
(SI 37.29). Em contraste com isso, os ímpios estão destinados à destruição perpétua (SI 
9.6 [7]; 92.7 [8]). 

'ad. II. Até, até que, enquanto, durante. A forma poética especial, 'ãdê, é empregada 
12 vezes, 'ad tem a função tanto de preposição quanto de conjunção. Ela indica o espectro 
de uma ação, começando pelo seu ponto de partida, passando pelo movimento de 
progressão e chegando até à sua conclusão. A palavra é usada no sentido espacial e 
temporal, também comparativo. 
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No sentido espacial ela pode indicar a chegada até um ponto geográfico (aaté Betei", 
Gn 13 . 3 ) , até um objeto específico "até às pontas do altar", SI 1 1 8 . 2 7 ) e até uma pessoa 
("perante os juizes", ARA, ÊX 22.9 (8)) Quando empregado em combinação com min, o 
vocábulo dá a idéia de amplitude ("desde Sidom ... até Gaza", Gn 1 0 . 1 9 ) . Também tem 
sentido de abrangência ("desde o mais jovem 'até' o mais velho", lit., Gn 1 9 . 4 ) . 

No sentido temporal, emprega-se a palavra para indicar o prosseguimento de um 
evento desde um determinado ponto no passado até o presente (Gn 19.37, 38). Pode 
designar um evento claramente no passado (Gn 8.7) e também um evento no futuro (Gn 
3.19; Dt 7.20, 23). Como conjunção pode referir-se a uma ação já ocorrida (Dt 2.14) ou a 
uma que ainda não está terminada na época em que o texto é escrito (2 Sm 17.13). Um 
evento que prossegue pode ser expresso mediante traduções tais como "enquanto" ou 
"durante" ("a alegria dos ímpios (tem) duração de um momento", lit., Jó 20.5; cf Jn 4.2; 
2 Rs 9.22). 

Também pode-se usar a palavra para indicar grandezas de modo a sugerir um grau 
superior ou supremo. O rei promete a Ester que será atendido seu pedido de ter até 
metade do reino (Et 5.6). Dar o dízimo resultará em bênçãos superabundantes (Ml 3.10). 
Acerca das palavras divinas, diz-se que elas correm até mesmo com muita pressa, ou seja, 
agilmente (SI 147.15). Quando usada com advérbio de negação, exprime o conceito de 
"nem sequer tanto ... quanto", "não [chegar] até [o nível de]", "nem mesmo". A família de 
Simei não teve tantos filhos quanto Judá (1 Cr 4.27). Abisai foi líder dos trinta, mas não 
ficou entre os primeiros três (2 Sm 23.19). O exército dc Sísera foi totalmente destruído, 
não sobrou nem mesmo um só homem (Jz 4.16). Como partícula conjuntiva pode indicar 
um nível de realização que se torna perpétuo (Is 47.7) . 

Bibliografia: — GlNSBERG, H. L., A preposition of interest to historical geographers, 
BASOR 122:12-4; 124:29-30. 

C.S. 

1566 rTO ('adá) II, adornar, enfeitar-se. 

Termo Derivado 

1566a "II? Cãdi) adornos. 

«TO Cédâ). Veja os nf8 1 574c, e, 878a. 
r r a Ciddâ). Veja o n ! l 564a. 
n n p Cédüt). Veja o n? 1 576f 
^yj Cadê). Veja o n? 1 565c. 

Cãdi). Veja o n? 1 566a. 
y-y (,'ãdin). Veja o n? 1 567c. 

1567 Cãdan) viver em regalias. Ocorre somente em Neemias 9.25, no hitpael. 
Um verbo denominativo. 
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1568 YJV ('éden) 

Substantivo de Origem 

1567a fpJ? ('éden) roupas vistosas, jóias vistosas, coisas caras. 

1567b n r a Cednâ) prazer (Gn 18.12). 

1567c Cãdtn) sensual 

1567d VH (ma'ãdân) petiscos, delícias. 

4èden. /. Roupas vistosas, jóias vistosas, petiscos, delícias. Palavra empregada 
apenas três vezes. Em duas delas refere-se aos ricos despojos de guerra. Em sua elegia 
a Saul, Davi instou as mulheres a chorar por sua morte, pois ele lhes proporcionara 
roupas luxuosas (2 Sm 1.24). Os moradores de Judá acusam Nabucodonosor de ser um 
animal de rapina que devorou as comidas finas deles (Jr 51.34). Em Salmos 36.8 [9J o 
salmista refere-se ao rio de prazer encontrado em Deus, a fonte da vida. Essa é, talvez, 
uma alusão à confluência dos quatro rios no jardim do Éden (Gn 2.10). 

1568 ('éden) II, Éden. 

Esta palavra possivelmente deriva do acadiano edinu, que tem origem no sumério 
eden, que significa "planície", "estepe". O topônimo acadiano bit adini designa a região 
dos dois lados do Eufrates. Foi então indiretamente associada com a raiz hebraica 
homônima 'ãdan, que significa "desfrutar", "ter prazer em". A LXX no entanto, parece 
derivar essa palavra diretamente da raiz hebraica 'ãdan ao traduzir a palavra por 
"jardim das delícias". Isso levou à identificação tradicional do Jardim do Éden com o 
Paraíso, o que foi bastante apropriado (Ap 2.7). 

Essa palavra aparece 14 vezes no AT. Em Gênesis 2.8, 10; 4.16, faz-se referência à 
região geográfica em que o jardim se situava. Conquanto se possa identificar os rios Tigre 
e Eufrates, existe uma incerteza generalizada quanto aos outros dois rios, o Pisom e o 
Giom. Entretanto, uma área próxima à foz dos rios Tigre e Eufrates, no Golfo Pérsico, 
parece bastante possível. Speiser sustenta que o relevo físico apresentado em Gênesis 2 
é autêntico (AB, loc. cit.; e cf. R. L. HARRIS, The mist, the canopy and the rivers of Eden, 
JETS 11 [19681:177-80). 

Éden é um símbolo de grande fertilidade em Isaías 51.3; Ezequiel 36.35 e Joel 2.3. 
Tanto Isaías quanto Ezequiel prometem que os lugares desolados de Judá florescerão, 
tornando-se como o Éden. Joel, ao referir-se à invasão de gafanhotos, indica que antes da 
chegada desses insetos a terra era como o Éden, mas um local desértico depois de sua 
partida. 

Em Ezequiel 31 compara-se o Egito a um cedro gigantesco que as "árvores do Eden" 
(expressão que tem "a fina flor e o melhor do Líbano" como aposto, indicando dessa 
maneira os nobres e os príncipes das nações) invejavam, mas esse cedro gigantesco cairá, 
trazendo consolo às árvores do Éden (príncipes já caídos, agora tendo a companhia da 
nobreza do Egito, Ez 31.8, 9, 16, 18). 

A expressão "jardim do Éden", em Gênesis 2.15; 3.23, 24 (cf. Ez 36.35; J1 2.3), 
aparentemente deu origem a um uso específico de "Éden" pelos profetas. Em Isaías 51.3 
o Éden é paralelo da expressão "jardim do SENHOR" (cf. Gn 13.10), e em Ezequiel 28.13 

1079 



1569 *pS Cãdap) 

"jardim de Deus" é aposto de Éden. (Observe-se a mudança do nome divino. A passagem 
de Isaías emprega lavé porque trata basicamente de Israel e de sua restauração; a 
passagem de Ezequiel emprega Elohim porque apresenta o Eden como a região mais 
gloriosa em toda a criação terrestre [KD, loc. ei/.]). Fica claro que tal uso desperta agora 
um interesse muito mais teológico do que geográfico. 

Em Ezequiel 28 o Éden, o jardim de Deus, está situado no santo monte de Deus (Ez 
28.14, 16), e nesse jardim há um rei, identificado como o rei de Tiro. É uma pessoa 
antiqüíssima, bela e perfeita. Entretanto, devido ao orgulho, ele foi expulso do jardim. 
Aqui o rei de Tiro pode muito bem estar representando Satanás e sua queda. Se é de fato 
assim, então parece que o Éden se refere aqui a uma situação paradisíaca. 

Mesmo nas passagens de Gênesis o escritor está interessado em algo mais além de 
geografia. Ali o Éden simbolizava um estado de comunhão perfeita, não rompida, entre 
Deus e o homem. A expulsão do jardim representou mais do que uma mera mudança. 
Indicava que o homem havia pecado, ao desobedecer o mandamento divino. Também é 
significativo que o Éden não era apenas um local luxuriante a ser desfrutado, era também 
um local onde o homem tinha trabalho para fazer. 

Durante o período intertestamentário, o desenvolvimento entre os judeus da crença 
na ressurreição conduziu à identificação do Éden como o lugar onde ficariam, antes e 
depois da ressurreição, os justos que haviam morrido. (Deve-se, contudo, assinalar que 
eles continuaram a crer na existência do jardim do Eden original.) Essa ênfase influenciou 
claramente os escritores do NT, que três vezes mencionam o paraíso — Lucas 23.43; 2 
Coríntios 12.1-4; Apocalipse 2.7. 

C.S. 

1569 Cãdap) sobrar, existir em abundância (e.g., Êx 26.12; 16.23). 

1570 "TO Cádar) I, ajudar (1 Cr 12.34). 

1571 *T1Í? Cádar) II, carpir com enxada. Este verbo ocorre apenas no nifal (Is 5.6; 
7.25). 

Termo Derivado 

1571a "TOD (ma'dèr) enxada. 

1572 *"TTP Cádar) III, faltar, falhar. Ocorre apenas no nifal e no piei 

Termo Derivado 

1572a r n » Ceder) rebanho, manada. 

Essa palavra é, em geral, usada em referência a ovelhas, cabras e gado graúdo, mas 
também é empregada para indicar a nação de Israel em seu relacionamento com Deus. 
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Com referência a animais, essa palavra designa, basicamente, ovelhas (Gn 29.2, 3, 
8; 1 Sm 17.34; Jr 51.23; J1 1.18; Ml 1.14). O pastor é desafiado a observar as condições 
de seu rebanho (Pv 27.23). Ao descrever sua amada, o noivo descreve os dentes dela como 
um rebanho de cordeiras (Ct 4.2 = 6.6). Além de ovelhas, aplica-se o vocábulo também a 
cabras (Ct 4.1; 6.5), a bois (J1 1.18) e a gado em geral — bovinos domesticados mas, 
freqüentemente, com a inclusão de outros animais (Gn 32.17, 20). 

O uso mais significativo dessa palavra é sua designação de Israel como o rebanho de 
Deus. A própria natureza dos animais (ovelhas em particular), a devoção e o cuidado do 
pastor, somando ao conhecimento deste fato por ambas as partes fez desse um símbolo 
ideal do relacionamento de Deus com Israel. Embora reis (Jr 13.20) e outros governantes 
(denominados pastores, Ez 34.12; Zc 10.3) tenham maltratado o rebanho de Deus, ele 
cuidará de cada uma de suas ovelhas. O profeta condenou os pastores de Israel que não 
tinham cuidado do rebanho, mas, sim, cuidado de si mesmos (Ez 34.2). Em contraste, o 
profeta promete que Deus cuidará bem de Israel e estabelecerá seu "servo Davi" (Is 40.11; 
Ez 34.13-16, 24). Assim como no passado ele dirigiu os israelitas no deserto, depois do 
êxodo (SI 78.52), da mesma forma ele os trará de volta do exílio (Jr 13.17), saindo em 
busca deles e conduzindo-os como o faz um pastor (Mq 2.12). Essa alegoria é a base para 
o NT apresentar Jesus como o Bom Pastor (Jo 10; Hb 13.20). 

C.S. 

1573 nt2ni? ('ãdáshâ) lentilha (e.g., Gn 25.34; Ez 4.9). 

1574 Cüb) cobrir de nuvens. Verbo denominativo, usado no hifil. 

Substantivo de Origem 

1574a tn? Cãb) II, nuvem. 

'üb, "cobrir de nuvens" é usado apenas em Lamentações 2.1, em que se diz que Sião 
será posta sob uma nuvem por causa da ira do Senhor. 

'ãb. Nuvem. Deve-se fazer distinção entre esta palavra e o sinônimo 'ãnãn, "formação 
de nuvens" (empregado na expressão "coluna de nuvem", Êx 13.21). Parece que, por 
contraste,'ab designa uma nuvem em particular, em geral uma nuvem escura, no sentido 
de nuvem de chuva (Jz 4.5; 1 Rs 18.44, 45; Jó 37.11; Ec 11.3; Jó 37.11). 

Emprega-se 'ãb metaforicamente para mostrar o movimento rápido do remanescente 
(que chega em navios de mastros brancos), quando Deus o chama de volta do exílio (Is 
60.8); a facilidade, a rapidez e a totalidade com que Deus remove o pecado (Is 44.22); e 
a efemeridade da prosperidade (Jó 20.6). Assim como Deus é capaz de controlar o calor 
do sol por meio de nuvens, pode também abafar o barulho dos inimigos do seu povo (Is 
25.5). 

Usa-se o vocábulo também para sugerir uma posição elevada, em particular no que 
diz respeito à ambição dos ímpios e às suas aspirações contra Deus. Embora pareça que 
os ímpios prosperem, chegando ao auge do sucesso, logo perecerão e desaparecerão (Jó 
20.6). A palavra é empregada com o mesmo sentido acerca do Egito, que é assemelhado 
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a um cedro cujo topo se encontra no meio das nuvens, mas que será abatido (Ez 31.3, 1 
14). O rei de Babilônia expressa sua ambição mediante a sua determinação de subir ao 
cume da montanha do norte ou montanha sagrada (Niv), que está perdida em meio 
nuvens (Is 14.13-14). Ele, contudo, morrerá como acontece com todos os outros hom 
e irá para o Sheol, onde não desfrutará um lugar especial. 

Essa palavra também descreve a mobilidade de Deus (SI 18.11, 12 [12, 13] = 2 S 
22.12, 13; SI 104.3). Deus vem montado sobre as nuvens quando está na iminência de 
trazer juízo sobre o Egito, causando medo nos próprios ídolos daquela nação (Is 19.1). É 
talvez neste sentido de julgamento que Jesus, numa alusão a Daniel 7.13, se referiu à s 
volta "vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória" (Mt 24.29-31). 

cm 

1575 JVJ ('üg) assar (Ez 4.12). Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1575a Cugâ) pão, bolo (e.g., Os 7.8; Ez 4.12). 

1575b ítoQ (mã'ôg) bolo (1 Rs 17.12; SI 35.16). 

Cügãb). Veja o n? 1 559c. 

1576 1VJ ('üd) voltar, repetir. 

Termos Derivados 

1576a t"ril? Côd) repetição, continuação. 

1576b ™ Cêd) testemunha. 

1576c tnii? Cêdâ) testemunho, testemunha. 

157Gd Cud) dar testemunho. Verbo denominativo. 

1576e 1TTO Cêdã) testemunhos. 

1576f +nrri7 ('êdüt) testemunho. 

1576g rTTOT (füdâ) testemunho (Is 8.16, 20), confirmação (Rt 4.7). 

'ôd. Continuação, além de, ainda, novamente. A palavra funciona como substantivo 
e como advérbio. Derivada de 'üd, "repetir", "tornar a fazer", a palavra tem o sentido de 
repetição e permanência. C. van Leeuwen assinala que a raiz 'üd é de uso bem 
disseminado entre as línguas semíticas: por exemplo, os vocábulos árabes 'âda, "voltar", 
e 'àdat, "habituar-se", o etíope 'õdu, "virai-se", e o fenício-aramaico-hebraico 'õd, "ainda". 
Mas o significado de "testemunha" Cêd) ocorre apenas em hebraico (THAT, v. 2, p. 210). 

Na maioria das vezes esta palavra possui um sentido temporal. E empregada para 
indicar o prosseguimento de um evento passado ou presente ("Abraão permaneceu ainda 
na presença do SENHOR", Gn 18.22), de um costume ("o povo ainda sacrificava e queimava 
incenso [nos altos]", 1 Rs 22.44) e de um atributo ("estou forte ainda hoje", Js 14.11). O 
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vocábulo pode ainda indicar a idéia de constância. O salmista afirma que cantará ao 
Senhor enquanto viver (SI 84.4 [51; 104.33; 146.2). Jacó declarou que Deus esteve com ele 
durante toda a sua vida (Gn 48.15). Quando limitada pelo contexto a um evento isolado, 
a palavra assume o sentido de "ainda mais", "de novo" (Gn 18.29; 29.33). 

Pode-se indicar acréscimo ou repetição mediante este vocábulo. Depois de "ainda" 
outros sete dias, Noé soltou outra ave (Gn 8.10, 12). Jacó serviu Labão durante "outros" 
sete anos para obter Raquel (Gn 29.30). José advertiu os irmãos de que a fome 
continuaria por "mais" cinco anos (Gn 45.6, BLH). 

A palavra também possui uma ênfase numérica, tendo o sentido de "ainda mais", 
"assim mesmo" (Gn 19.12; 1 Sm 10.22; Am 6.10). Quando empregada com advérbio de 
negação, o significado é de que não existe ninguém mais (Is 47.8, 10). Deus afirma com 
muita ênfase que não existe ninguém além dele (Is 45.5, 6, 14, 18, 22). 

'êd. Testemunha. Esta palavra, que aparece 67 vezes no AT, também deriva da raiz 'üd, 
"voltar" ou "repetir", "tornar a fazer". Aparentemente o desenvolvimento semântico é de 
que uma testemunha é alguém que, por reiteração, apresenta enfaticamente o seu 
testemunho. A palavra faz parte do vocabulário jurídico. 

Uma testemunha é alguém que tem conhecimento de primeira mão acerca de um 
acontecimento ou que pode testemunhar com base num relato que ouviu (Lv 5.1). Tal 
pessoa está obrigada a testemunhar (Pv 29.24). A lei exigia o testemunho de pelo menos 
duas testemunhas para que se provasse a culpa (Nm 35.30; Dt 17.6; 19.15). No caso de 
apedrejamento, a testemunha atirava a primeira pedra (Dt 17.7; cf. At 7.58). 

O AT reconhece que uma testemunha podia ser fiel ou falsa em seu relato. No 
primeiro caso a palavra é qualificada por 'êmet, "verdade" (lit., Pv 14.25; Jr 42.5), 
'êmúnâ, "firmeza" (lit., Pv 14.5) e ne'êmãn, "confirmada" (lit., Is 8.2). Para designar a 
testemunha em que não se pode confiar, qualifica-se a palavra por meio de sheqer, "falsa" 
(Êx 20.16), kãzãb, "mentira" (lit., Pv 21.28), b'líya'al, "falta de valor" (lit., Pv 19.28), 
sháw, "vacuidade" (Dt 5.20 [17, mas 20 na BHS1) e hãmãs, "violência" (Êx 23.1; Dt 19.16; 
SI 35.11). 

Dar testemunho falso é algo proibido pelo Decálogo (Êx 20.16) e condenado na 
literatura sapiencial (Pv 6.19; 14.5; 19.5, 9, 28; 21.28; 25.18). O salmista se queixa de que 
testemunhas falsas se levantaram contra ele (SI 27.12; 35.11). De acordo com a lei, uma 
testemunha falsa estava sujeita ao mesmo castigo que esperava ter iufliugido no acusado 
(Dt 19.16-21). 

A testemunha era necessária em várias transações, tais como a venda de 
propriedades (Jr 32.10, 12, 25, 44) e o ato de redenção (Rt 4.9, 10, 11). 

Objetos inanimados também poderiam ser testemunhas: pedras (Gn 31.48), um altar 
(Js 22.27, 28), a lua (SI 89.37 [38]) e um poema (Dt 31.19, 21, 26). A nação de Israel era 
vista como uma testemunha de Deus (Is 43.9, 10; 44.8, 9). Em Gênesis 21.30 animais 
foram testemunhas simbólicas do estabelecimento de um tratado. 

A derradeira testemunha é o próprio Deus, que é apresentado como alguém com 
plena consciência da integridade humana (1 Sm 12.5; Jó 16.19) e que também conhece o 
pecado do homem (Jr 29.23; Ml 3.5). 

*üd. Dar testemunho, admoestar, advertir. Este é um verbo denominativo, derivado 
do substantivo 'êd, "testemunha". 
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Essa palavTa não é usada com muita freqüência e, em geral, na esfera dos n< 
humanos. É empregada com referência a uma transaçao comercial em Jeremias 32.1< 
44, passagens que mostram que Jeremias conseguiu testemunhas da compra de 
propriedade em Anatote. Jezabel contratou dois homens para testemunharem 
Nabote, a fim de que Acabe pudesse se apoderar de sua vinha (1 Reis 21.10, 13). Ii 
levou consigo testemunhas fidedignas que confirmassem o seu sinal junto a Acaz (Is 
Jó recorda-se da ampla aprovação que ele desfrutava antes de sua adversidade (Jó 29.] 

Deus apela para os céus e a terra e invoca-os como testemunhas contra Israel 
o fato de ter dado ao seu povo a oportunidade de escolher entre a vida e a morte (Dt 4.1 
30.19). Esse é um tema comum no AT (cf Is 1.2). Moisés também invoca os céus e a tei 
contra a prevista rebelião de Israel (Dt 31.28). 

Num maior número de vezes emprega-se esta palavra com o sentido de advertência 
enérgica. O homem pode ser tanto aquele que faz a advertência quanto o que a recebe. 
José advertiu seus irmãos a voltar com Benjamim (Gn 43.3). Neemias admoesta com 
firmeza os comerciantes a não profanar o sábado (Ne 13.15). No Sinai Moisés deu a Israel 
uma palavra de advertência contra a curiosidade (Ex 19.21). Samuel advertiu a nação a 
não instituir um monarca (1 Sm 8.9). Aquele que, possuindo um boi, fosse advertido de 
que seu animal era perigoso e não tomasse providências, devia ser morto, caso o animal 
matasse alguém (Êx 21.29). 

Muitas vezes Deus é também o sujeito do verbo, transmitindo uma advertência a 
Israel (2 Reis 17.15; SI 50.7; 81.8 [9]; Jr 11.7). Os profetas eram com freqüência o canal 
por meio do qual Deus transmitia sua exortação solene (2 Cr 24.19; Ne 9.26; Jr 42.19; Am 
3.13). 

*êdâ. I. Testemunho, testemunha. Palavra usada apenas para designar coisas 
empregadas para a) demonstrar a constância de algo e b) demonstrar fatos inequívocos, 
tais como a propriedade (Gn 21.30), um acordo (Gn 31.52) e uma aliança com Deus (Js 
24.27). 

*êdâ. II. Testemunhas. Esse substantivo é usado apenas no plural. Refere-se às leis 
outorgadas com a autorização divina, especialmente no salmo 119 (13 vezes). 
Possivelmente 'êdá é uma grafia alternativa de 'êdüt. 

'èdüt. Testemunho, lembrete, sinal de advertência. (A ARA emprega ocasionalmente 
a tradução "advertência" [cf. 2 Rs 17.15), o que se justifica, visto que o sentido desta 
palavra não é simplesmente o de um testemunho corroborador, mas também de um 
testemunho de advertência.) Esse substantivo provém da raiz 'üd, "dar testemunho". 
Sinônimos e derivados da mesma raiz são 'êdá III, encontrado com menor freqüência e 
apenas no plural, com o sentido de "testemunhos" de Deus, e t&üdày que também 
significa "testemunho", mas com um sentido um pouco mais restrito, visto que designa o 
testemunho profético específico de Isaías (8.16, 20) e não a lei em geral. (Quanto a esta 
última palavra, cf. UT 19: n? 1 832, t'dty que possui o duplo sentido de mensagem e 
mensageiro — UT 16: T n? 137:22, 26, 30, 41, 44.) 

A palavra é sempre usada com referência ao testemunho de Deus. Na maioria das 
vezes o emprego ocorre com relação ao tabernáculo, resultando na expressão "tabernáculo 
do Testemunho" (Êx 38.21; Nm 1.50, 53), e à arca, resultando na frase "arca do 
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Tes temunho" (Êx 25.22; 26.33, 34; 30.6, 26). Em vár ias passagens essa palavra sozinha 
indica a arca (Êx 16.34; 27.21; 30.36; L v 16.13). Moisés recebeu instruções para colocar 
o testemunho na ( "d iante da", Êx 16.34; 27.21) arca (Êx 25.21), e e le assim o fez (Êx 
40.20; cf Hb 9.4). Aqui o sentido está bastante claro. Designa as duas tábuas de pedra 
nas quais foram escritas as Dez Pa lavras (ou Mandamentos , Êx 24.12; 31.18; 32.15; 
34.29). Essas duas tábuas s imbol izavam a aliança de Deus com Israel (Êx 34.27, 28), e, 
nessa condição, são chamadas de "tábuas da al iança" (D t 9.9; 11.15). 

A lei de Deus é seu testemunho porque ela é a própria a f i rmação div ina acerca de 
sua própria pessoa e de seu propósito. Enquanto no AT as palavras escritas constituem 
o testemunho, no NT é a proclamação do evangelho que é a essência do testemunho. 

A identi f icação dessa palavra com a lei se v ê de forma ainda mais clara em Salmos 
19 e 119, onde ela é usada como sinônimo da lei. Em Salmos 19.7 [8] a f i rma-se que o 
testemunho do Senhor é f idedigno. Essa palavra é usada nove vezes em Salmos 119 (14, 
31, 36, 88, 99, 111, 129, 144, 157), em que o salmista deixa transparecer seu grande 
prazer na lei do Senhor e seu grande respeito por ela. 

O vocábulo também é empregado no relato da cer imônia de coroação de Joás. N a 
hora de receber a coroa das mãos do sacerdote Joiada, o rei também recebeu o 
"Tes temunho" (2 Rs 11.12 = 2 Cr 23.11). O objet ivo desse gesto, baseado em Deuteronômio 
17.18-20, era lembrar o rei de que a lei havia de controlar tanto sua v ida pessoal quanto 
seu re inado como monarca (cf. 1 Rs 2.3; 1 Cr 29.19, com referência a Salomão; e 2 C r 
34.31, com referência a Josias). 

Conforme foi assinalado acima, a palavra ressalta também a idéia de advertência. 
Atr ibui-se a queda do Reino do Nor t e ao fato de que Samar ia fez pouco caso da 
advertência do Senhor (2 Rs 17.15). Esdras faz uma confissão em nome do Reino do Sul, 
reconhecendo que Judá não havia dado ouvidos às advertências de Deus ( N e 9.34; cf J r 
44.23). A lei do Senhor foi dada como um sinal de advertência para os homens. 

Bibliografia.: —WOUDSTRA, M., The ark ofthe covenant, from conquest to kingship, 
Presbyter ian and Reformed, 1965, p. 101-2. — TDNT, v . 4, p. 482-6; v. 7, p. 802-28. — 
THAT, v . 2, p. 209-20. 

C.S. 

1577 rni? Cãwâ) dobrar, torcer, distorcer. 

Termos Derivados 

1577a Cãwõn) iniqüidade, culpa, castigo. 

1577b t rnv Cawwâ) ruína. 

1577c CJTli? Ciw'im) entortante, desvirtuante ( I s 19.14). 

1577d î? Ci) ruína, monte de ruínas. 

1577e (me'i) ruína ( Is 17.1). 

Cognatos do hebraico 'áwâ incluem os vocábulos árabes 'awaya, "pender", "torcer", 
e/ou gãwaya, "desviar-se do caminho" (cf. S. R. DRIVER, Notes on the hebrew text... ofthe 
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books of Samuel, 2a ed., 1913, p. 170 e s.; GB, p. 569b; KB p. 686 e s.; ZORRELL, p. 578a) 
e o aramaico 'awaya, "delito", " in iqüidade" (Dn 4.24). 

O principal derivado é o substantivo masculino 'ãwõn (que ocorre 231 vezes, e 
contraste com o verbo, que é encontrado 17 vezes), que segue um paradigma nomin 
abstrato com a terminação ãn > ôn (BL, p. 498; e MOSCATI, p. 82). BDB levanta a 
conjectura de duas raízes: 'ãwâ I, "dobrar", "torcer", relacionada com o árabe 'awaya, 
'ãwã I I , "cometer iniqüidade", um verbo denominativo derivado de 'ãwõn, palavra que 
por sua vez está relacionada com o árabe gawaya. Mas KB e GB consideram mais provável 
uma única raiz hebraica, que está relacionada ou apenas com 'awaya (como o entende KB) 
ou com ambas as raízes (como o entende GB). Por razões práticas adotaremos esta última 
concepção. 

Pode-se ve r o sentido básico do verbo ( "pender", "torcer", "distorcer" ) em seus usos 
concretos, não-teológicos: "estou encurvado [ni fa l l " (lit., S I 38.7); "o S E N H O R devasta e 
desola a terra, transtorna [piei] a sua superf íc ie" ( I s 24.1). A part ir dessa idéia básica 
der iva o sentido de "distorcer", "entortar" , "perverter" : " fez tortuosas [piei] as minhas 
ve redas " ( L m 3.9); "pervert i [hifill o dire i to" (Jó 33.27); "o perverso [nifal] de coração será 
desprezado" ( P v 12.8). Quando a distorção diz respeito à lei, signif ica "pecar", " infr ingir" , 
"cometer uma perversão/iniqüidade". 

' ã w õ n . Iniqüidade, culpa, castigo pela culpa. [O substantivo der ivado 'ãwõn ocorre 
somente com a noção teológica abstrata, der ivada da raiz: " infração", "comportamento 
desonesto", "perversão", " iniqüidade", etc. 

Observamos em primeiro lugar que o substantivo é um coletivo. É assim que Deus 
diz acerca dos delitos e das perversões dos amorreus: "não se encheu ainda a medida da 
iniqüidade [singularl dos amorreus" (Gn 15.16). A v iúva de Sarepta queixa-se a El ias que 
ele ve io para " trazer à lembrança a minha iniqüidade/perversão [s ingular] " (l it., 1 Rs 
17.18). E assim que a palavra ocorre em fórmulas como "perdoar [nãsã', lit. 'suportar' ] 
'ãwõnn (Gn 4.13; Êx 34.7; Os 14.3; SI 85.3); "passar de a lguém ['ãbar, hif i l , lit. 'remover*! 
'ãwon" (Zc 3.4); "v is i tar 1pãqad] 'ãwõn" (Êx 20.5); etc. Essa idéia de total idade também 
se vê na associação dos delitos individuais com os do grupo: "e o bode levará sobre si todas 
as iniqüidades/perversões [plurall deles" (lit., L v 16.22); "... e Iavé pôs sobre e le a 
iniqüidade/perversão [singularl de todos nós" (lit., Is 53.6). 

Ademais , conforme o indicam as referências acima, o vocábulo denota tanto os feitos 
como suas conseqüências, tanto os delitos como o seu castigo. As duas noções estão 
presentes, mas a atenção se concentra às vezes no fe i to ("pecado"), em outras vezes no 
resultado do del i to ( "castigo") e a lgumas vezes na situação entre o fe i to e sua conseqüência 
("culpa") . U m exemplo de atenção concentrada no del ito que clama por castigo é "esta 
'maldade ' vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barr iga, está 
prestes a cair, e cuja queda v em de repente, num momento" ( Is 30.13; cf. Ez 18.30; 44.12; 
Os 5.5; Jó 31.11, 28). U m exemplo de ênfase no castigo é ' l evanta- te ... para que não 
pereças no 'castigo' da cidade" (Gn 19.15; cf. Jr 51.7; SI 39.12; 106.43; Jó 13.26; 19.29; Ed 
9.7). Com ênfase na "culpa" tem-se "caia a 'culpa' sobre m i m " (1 Sm 25.25; ve ja abaixo 
inúmeros exemplos) . 

A notável ambivalência entre os signif icados de "pecado como um ato" e "cast igo" 
mostra que na menta l idade do AT o pecado e seu castigo não são noções radica lmente 
distintas, que é como tendemos a pensar a respeito. Pe lo contrário, no AT pressupõe-se que 
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a ação da pessoa e aquilo que lhe acontece estão diretamente relacionados como parte de 
um único processo, dentro da ordem divina básica. Tem-se denominado essa relação 
mútua de "maneira sintética de encarar a vida" (G. VON RAD, Theology of the Old 
Testamenty v. 1, p. 205). A raiz hãtã\ "pecar", apresenta o mesmo conceito "sintético" 
básico, como, por exemplo, em Números 32.23; "porém, se não f izerdes assim, eis que 
pecastes [hãtã'tem] contra o S E N H O R ; e sabei que o vosso pecado [hattãYkem] vos há de 
achar". A segunda ocorrência, a forma nominal da raiz, denota o "castigo" desse ato (cf. 
Num. 12.11). É assim que o pecado tinha o efeito inevitável de destruir o indivíduo e/ou 
a comunidade e devia ser extirpado. B .K.W. ] 

É bastante claro que 'áwõn não é um traço do caráter de Deus nem de seu 
relacionamento com os homens (Êx 20.5, 6; 34.7), mas é um traço assoberbante do caráter 
e das ações dos homens, inclusive das conseqüências de tais ações. 

'ãwõn designa diferentes tipos de violações das regras civis ou sociais em 1 Samuel 
20.1, 8; 2 Samuel 3.8; Neemias 4.5; Salmos 51.2; e das regras de adoração em Josué 
22.17; e 1 Samuel 3.13-14. Num número de casos grande demais para ser alistado, o 
vocábulo é um substantivo coletivo ou praticamente abstrato que denota o somatório de 
delitos cometidos no passado contra Deus e os homens. Exemplos são Números 14.34; 1 
Samuel 25.24; 2 Samuel 22.24; 1 Reis 17.18; Esdras 9.6; Jó 13.26; Isaías 1.4; Jeremias 
11.10. 

Em outras passagens a ênfase recai sobre a qualidade e a origem interior de 'ãwõn. 
Em «Jó 15.4-5 a palavra está relacionada com a rejeição do temor de Deus, ao passo que 
em Salmos 78.37-38 ela está identificada com o não estar firme em relação a Deus, e em 
Jeremias 14.10 ela exemplif ica a afirmação de que os israelitas gostavam de andar 
errantes. A palavra está relacionada tanto com adultério ( N m 5.31) quanto com idolatria 
(Os 5.5; Jr 16.10-11). Nesta metáfora, descreve-se tanto o ato de violação como a 
contaminação decorrente. Outros resultados de 'ãwõn são a separação de Deus, isto é, 
alienação ( Lv 26.40; Is 59.2; 1.4) e a impureza (SI 51.2 [4]). 

A culpa é a principal conseqüência de 'ãwõn no homem interior. Não é fácil fazer 
distinção entre esse aspecto e a idéia de soma de delitos passados, mas BDB (p. 731) 
relaciona mais de 30 casos em que o elemento de culpa é proeminente. 

Junto com o impacto de 'ãwõn no íntimo do homem, existem conseqüências que 
afetam a famíl ia, a tribo, a nação de Israel, as várias nações e a natureza. Com respeito 
à famíl ia, a conhecida afirmação encontra-se em Êxodo 20.5; Deuteronômio 5.9. A 
visitação divina pode ser vista como um castigo que atinge mais de perto indivíduos da 
famíl ia ou da tribo (Lv 5.17; 18.25; N m 5.31; 1 Sm 25.24; 2 Sm 14.9; SI 106.43; Jr 36.31). 
'ãwõn torna a nação passível de ser castigada ( Lv 26.39; Ed 9.7, 13, SI 107.17, e várias 
vezes em Isaías, Jeremias e Ezequiel). Num certo sentido, o sumo sacerdote e os 
sacerdotes assumiram o risco de castigo, em lugar da nação, devido à santidade de suas 
tarefas e do santuário (Êx 28.38, 43; Lv 22.16; N m 18.1, 23). Depois da queda de 
Jerusalém, aquela catástrofe foi reconhecida como resultado do 'ãwõn da nação ( L m 4.6, 
13, 22; Ez 39.23; Dn 9.13, 16). 

N ã o era inevitável que o castigo acompanhasse o 'ãwõn; havia uma saída. As 
súplicas do homem a Deus e as promessas divinas de salvação indicam a maneira de 
l ivrar-se do 'awõn. As pessoas devem ter consciência do 'ãwõn e confessá-lo (Gn 44.16; 
L v 16.21; N e 9.2; SI 32.5; 38.18 1191), e isso deve envolver um pedido feito a Deus (Êx 
34.9; N m 14.19; Jó 7.21; SI 25.11). O homem também deve mudar seu estilo de v ida (Ez 
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18.30; 36.31). Já foi providenciado um substituto que recebe o castigo ( L v 16.22; Is 53.5-6, 
11; Ez 4.4-6). 

De importância suprema são os atos de Deus de remover e perdoar o *ãwõn; isso é 
ao mesmo tempo prometido e anunciado como um fato concreto ( N m 14.18; SI 65.3 [4]; 
78.38; 103.3; P v 16.6; Is 6.7; J r 32.18; Dn 9.24; Mq 7.18-19; Zc 3.4, 9; cf. o ato em que 
Davi , com um beijo, mani festa seu perdão, 2 S m 14.33). Em três passagens ressalta-se o 
ato div ino de purif icar (SI 51.4; Jr 33.8; E z 36.33). 

' a w w â . Ruína, entulho. Este substantivo ocorre apenas em Ezequie l 21.27 [32], em que 
é usado três vezes para indicar um grau superlativo. A TB traduz esta pa lavra por 
"transtornar", associando-a com a raiz 'ãwâ, "pender", " inclinar". O sentido disso é 
acentuado mediante a referência a uma inversão de poder e posição social no v. 26. O 
sumo sacerdócio ( "d iadema" ) e a monarquia ( "coroa") serão reduzidos a ruínas até a v inda 
daquele que tem leg í t imo direito sobre eles. Embora alguns procurem identi f icar tal 
pessoa com uma personagem histórica, parece que a passagem possui implicações 
messiânicas. A interpretação messiânica é fortalecida quando se comparam esses 
versículos com Gênesis 49.10. A difícil expressão "até que venha Si ló" pode ser mais bem 
traduzida por "até que venha aquele a quem pertence", interpretando-se o shin como um 
antigo pronome relativo. A frase então é notave lmente semelhante a Ezequie l 21.27 [32], 
que emprega o pronome relat ivo mais comum, "até que venha aquele a quem ela pertence 
de direito". 

Bibliografia: — B E N - M O R D E C A I , C. A. , The iniquity of the sanctuary; a study of the 
Hebrew term JBL 60:311-4. — G E L I N , Albert , Sin in the Bible, Desclee, 1964. — 
P O R U B C A N , Ste fan, Sin in the Old Testament, Roma, Herder , 1963. — Q U E L L , G , Sin, 
Londres, A d a m and Charles Black, 1951. — S M I T H , C. R. The Bible doctrine of sin. 
Londres, Epworth, 1953. — TDNT, v. 1, p. 268-93. — THAT, v . 2, p. 243-8. 

C S . 

1578 T\9 Cüz) refugiar-se, dar refúgio. 

Termo Der ivado 

1578a TÍ2Ü (ma'ôz) lugar de refúgio, meio de refúgio. 

E m outros idiomas, a raiz 'wz é encontrada apenas em árabe, 'ãda , "buscar re fúgio" . 
Gerstenberger , no entanto, é da opinião de que possivelmente este verbo seja 
denominat ivo, pois seus supostos derivados possuem uma marcante semelhança fonética 
e semântica com 'ãzaz, "ser for te " (THAT, v . 2, p. 222). 

O verbo transmite a idéia de abrigar-se rapidamente. Ta l urgência se vê nos 
contextos em que e le aparece: Êxodo 9.19, que fa la de dar abrigo rap idamente para aqui lo 
que est iver no campo por causa da chuva de pedras; Jeremias 4.6; 6.1, que trata do 
avanço do exército caldeu, o que cria a necessidade de um a larme rápido; Isaías 10.31, 
que fala de um exército invasor, quer seja este o exército assírio quer o exército sírio-
e f ra imi ta . A fut i l idade de abrigar-se no Egi to é ressaltada em Isaías 30.2, em que o verbo 
ocorre junto com o substantivo derivado, um caso de acusativo cognato. 
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1579 bw Cül) 

m ã ' ô z . Lugar de refúgio, mein de refúgio, proteção, baluarte, fortaleza. Como 
acontece às vezes, o pref ixo mem acrescenta à raiz verbal a idéia de " lugar" em que ocorre 
a ação. 

Lugares de refugio, quer naturais quer feitos pelo homem, podem ser indicados por 
meio desta palavra, como uma montanha (Jz 6.26), um porto seguro ( Is 23.4), cidades ( Is 
17.9) e o templo (Ez 24.25). Essas fortalezas, por nít ido contraste com a pessoa de Deus, 
não são invencíveis, mas, pelo contrário, sujeitas à destruição ( Is 23.11, 14; Ez 30.15). O 
substantivo também aparece possivelmente em Salmos 52.7 [9] (no entanto, aí a palavra 
ta lvez der ive de 'ãzaz, "ser forte") , mostrando a fut i l idade de procurar abrigo nas 
riquezas. 

O vocábulo também pode ser empregado figuradamente para designar a proteção 
humana. U m a potência estrangeira, como o Egito, podia ser v ista como um meio de 
proteção ( Is 30.2, 3; aqui a proteção dada pelo Faraó é paralela da "sombra do Egi to" ) . 
Essa dependência do Egi to era um problema comum de Israel, fazendo cair sobre este a 
condenação dos profetas (Jr 42.7-17). Judá também tendia a ve r fa lsamente o templo como 
um símbolo de segurança (Ez 24.25; cf. A m 6.8; Jr 7.4; 26.4, 5, 6). 

Com certeza o uso mais comum desta palavra é o figurado, que designa Deus como 
o re fugio de seu povo. Aqui se f a zem cuidadosas distinções. Enquanto os ricos perversos 
recusam o abrigo div ino (SI 52.7 (91), buscando refúgio em suas próprias riquezas, Deus 
é a proteção dos pobres ( Is 25.4), dos justos ( P v 10.29) e do seu povo em geral (SI 28.8; J1 
3.16 116J). U salmista refere-se a Deus como o seu refugio (SI 31.2, 4 13, 51; 43.2). O 
homem é confrontado com a decisão de f aze r de Deus o seu refúgio ( Is 27.5), pois é 
possível, conforme Israel mesmo o fez, esquecer-se de Deus ( Is 17.10). Ao passo que e le 
é um local de abrigo em tempos de tribulações (SI 37.39; Jr 16.19; N a 1.7), e le também 
é um refúgio constante (SI 27.1). Em meio à tristeza, a a legr ia do Senhor pode ser a nossa 
força ( N e 8.10), sustentando-nos. 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 221-3. 
C.S. 

"r© Cdwil). Ve ja os n " 1 579b. 1 580d. 

1579 b-I? ( 'ãl) /, amamentar. Esta raiz, cognata dos vocábulos árabes 'ala, "dar de 
mamar" , e 'ayyil, "neném", designa a at iv idade de amamentação de animais 
domésticos e do ser humano. O verbo ocorre quatro vezes, sempre como particípio 
at ivo do qal. 

Termos Derivados 

1579a t7W Cül) criança de peito, lactente ( I s 49.15; 65.20). O sinônimo mais 

comum é o particípio at ivo do qal deyãnaq. 
1579b Vn.y Cãwil) rapaz. Ocorre uma vez com clareza (Jó 21.11) e uma vez num 

texto obscuro (Jó 19.18). 
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1580 Cul) 

1579c Colei) criançcu 

1579d bbiV Côlãl) criança, 'ôlêl e 'ôlãl não podem ser dist inguidos entre 
quanto ao signif icado. Provave lmente re ferem-se a uma criança mais v e 
que o neném (yõrtêq). N o entanto, quando aparece ao lado de yõnêq, ' 
vem primeiro. Os substantivos 'ôlêl e 'ôlãl também podem ser der ivados 
'ã/a/, uma var iante de 'ül. 

1580 Cul) II, desviar- se de, agir injustamente. Usado apenas no piei, 'iwwel. 

Termos Derivados 

1580a T^II? Cãwel) injustiça, iniqüidade. 

1580b tilVli? Cawlã) injustiça, iniqüidade. 

1580c Cawwãl) injusto, iníquo. 

1580d t^TJ? CâwÜ) injusto, iníquo. 

O cognato árabe 'wl s ignif ica "desviar" . De forma semelhante, e m hebraico 
s igni f icado básico desta raiz é o de desviar-se de um padrão correto para ag i r de f o r 
contrária ao que é certo. A raiz ocorre 60 vezes, 40 delas em apenas três l ivros: Jó (1G 
vezes ) , Sa lmos (13 vezes ) e Ezequie l (11 vezes ) . As demais ocorrências encontram-
distr ibuídas por toda a l i teratura profét ica e jurídica. 

O verbo é um denominat ivo de 'ãweWawlâ e ocorre apenas duas vezes no AT, ambas 
no grau piei. E m Isaías 26.10 descreve a at iv idade do povo de Judá, que age in justamente 
(ARA, "comete a iniqüidade") , por contraste com o comportamento correto. E m Salmos 71.4, 
uma oração de súplicas, o verbo contrasta o comportamento do injusto com o de Deus e 
seu servo. 

' ã w e l , ' a w l â . Injustiça, iniqüidade. A semelhança dos antônimos tsedeq/ts'dãqâ, quase 
não há di ferença entre o substantivo masculino com segol 'ãwel, encontrado 20 vezes, e 
seu equiva lente feminino, 'awlâ, que ocorre 33 vezes. Ambos denotam um ato ou um fe i to 
contra aquilo que é certo. Que eles indicam um feito ou um ato é algo que fica claro, em 
pr imeiro lugar, em razão do seu uso f reqüente como objetos diretos de verbos que indicam 
a idéia de fazer: 'ãsâ ( L v 19.15, 35; Dt 25.16; Ez 3.20; 18.24; 33.13, 15, 18; S f 3.13; SI 7.4; 
37.1); pã'al (SI 58.3; 119.3; Jó 34.32; 36.23); tã'ab (SI 53.2). E m segundo lugar, diz-se às 
vezes que 'ãwel é algo que está nas mãos (Ez 18.8; SI 7.4; 125.3). Por metonímia, designa 
especi f icamente a fala (cf. Is 59.3; M l 2.6; Jó 5.16; 6.30; 13.7; 27.4). 

As duas palavras denotam um comportamento contrário àqui lo que é certo. Isso é 
demonstrado no seu freqüente emprego em oposição a tsedeq/ts'dãqâ, " justiça" ( L v 19.15, 
35 e s.; Is 26.10; 59.3 e s.; Ez 3.20; 18.8 e s.; 24; 33.12 e s., 15 e s.; Jó 6.29); tsaddiq. 
"aquele que age com just iça" (lit., D t 32.4; Ez 3.20; 18.24, 26; 33.13; S f 3.5; SI 125.3; P v 
29.27); 'êmunâ, " f idel idade", "verdade" (D t 32.4; Is 59.3 e s.); yãshãr, " re to" (Dt 32.4; SI 
107.42); mishpãt, " justiça" (D t 32.4, ARA, " juízo"; Ez 33.14 e s.; S f 3.5); shãpat, " f a ze r 
jus t i ça " (Mq 3.11, AT, "dar a sentença"; SI 43.1; 82.2); nãkõah, " re t idão" ( I s 26.10). 
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1580 cai) 

Essa idéia é conf i rmada também pelo parale lo com: 'ãná (p ie i ) , " a f l i g i r " (2 S m 7.10); 
rãsfuF/resha", "perverso" ( I s 26.10; E z 18.24; 33.12 e s., 15, 18 e s.; SI 125.3; Jó 27.7; 
34.10); pesha'y " t ransgressão" (Ez 33.12 e s.); hãmãs, "v io lênc ia" (Ez 28.15 e s.; SI 58.3); 
dãm, "culpa de cr ime de sangue" ( M q 3.10, ARA, "sangue"; I I c 2.12); hãmãs, " imp iedade " 
(SI 7.17 118J); mirmâ, " t ra ição" (SI 43.1, ARA, " f raudulento" ) ; kãzáb, "men t i r a " (S f 3.13); 
r^miyyâ, " enganosamente " (Jó 13.7, ARA, "ment i ras" ) ; 'ãwôn, " in iqü idade" (Ez 28.18). 

Esses procedimentos injustos incluem parcia l idade no ju ízo ( L v 19.15; 82.2), 
transações comerciais desonestas (D t 25.16; Ez 18.8) — mais espec i f i camente roubo (Ez 
33.15), assassinato (2 Sm 3.34), opressão (2 S m 7.10; 1 C r 17.9; SI 37.1; 39.22; 125.3; P v 
22.8; Os 10.9; M q 3.10; H c 2.12) — mais especi f icamente pa lavras maldosas (Jó 6.30; 
11.14; 13.7; 15.1G; 27.4 Is 59.3; Os 10.13). 

A s pa lavras e m questão têm, portanto, importante re levância teológica, pois r e f e r em-
se a um comportamento que se opõe ao caráter div ino; e Deus tem de reag i r contra este 
comportamento . A lguns textos a f i rmam expl ic i tamente que 'ãwel/'awlâ não é encontrado 
em Deus. Moisés canta: "E is a Rocha! Suas obras são per fe i tas, porque todos os seus 
caminhos são juízo; Deus é fidelidade, e não há nele injustiça ['ãwel); é justo e re to " (D t 
32.4). El iú a f i rma : "Pe lo que vós, homens sensatos, escutai-me: longe de Deus o prat icar 
e le a pervers idade, e do Todo-poderoso o cometer injustiça ['ãwel]" (Jó 34.10). Josafá 
ensina seus ju izes : "não há no SENHOR nosso Deus injustiça ['awlâ 1" (2 Cr 19.7). Em 
Jeremias 2.5 o Senhor pede aos pais que invest iguem a história e v e j a m "que injustiça 
['ãwel] acharam vossos pais em mim" . De igual f o rma ele sa lvará os opr imidos (Jó 5.16). 
Aque les que prat icam a injustiça são abominação para Deus (D t 25.16; P v 29.27), e se 
uma pessoa justa se desv iar de sua justiça e cometer injustiça, deve morrer (Ez 3.20). 

Embora o homem venha a escolher a in iqüidade (Ez 18.26; 33.13, 18) e, desse modo, 
se torne culpável (E z 3.20; 28.18; 33.13, 18; etc.), ele não precisa ficar e t e rnamente nessa 
situação, pois pode renunciar a ela (Jó 34.32), confessar sua situação (SI 7.3; Ez 33.15) 
e pô-la bem longe de si (Jó 11.14; 22.23). Deus, de sua parte responderá com a salvação. 

' a w w ã l . Injusto, iníquo. Este substant ivo mascul ino é um s inônimo de sent ido bastante 
próx imo de 'ãwel, mas é empregado mais espec i f icamente como um rótulo para certas 
pessoas. A maior ia das suas cinco ocorrências diz respeito a governantes opressores. 
B i ldade declarou que a morada de tal pessoa estava fadada à ca lamidade (Jó 18.21), e Jó 
a f i rmou que esse tipo de gente era seu in imigo (Jó 27.7) e que e le não era uma dessas 
pessoas (Jó 29.17). N u m a declaração de consagração pessoal, Jó concordou que um 
'awwãl receberia castigo de Deus (Jó 31.3) e então desaf iou qua lquer pessoa a comprovar 
que e le fosse a lguém assim. O profeta Sofonias a f i rmou que, e m f lagrante contraste com 
o homem, Deus era justo e não um 'awwãl (3.5). 

' a w l â . Injustiça, maldade, iniqüidade, erro. Este substant ivo f emin ino tem um 
sent ido mais abstrato. Com freqüência re fere-se a atos v io lentos, tais como assassinato 
(2 S m 3.34), opressão (2 S m 7.10; 1 Cr 17.9; SI 37.1; 89.22 [23]; 125.3; Os 10.9; M q 3.10; 
Hc 2.12) e t ambém palavras maldosas (Jó 6.30; 13.7; 27.4; Is 59.3). Essa característ ica era 
o oposto do caráter d iv ino (2 Cr 19.7; Jó 36.33; SI 92.15 [16]; 107.42; Is 61.8). Logo, ela 
não deve estar no caráter dos seguidores de Deus (2 C r 19.7; Jó 6.29-30; SI 119.3; S f 3.13; 
M l 2.6). N a verdade , Deus criou os homens sem essa característica, mas eles a adquir i ram 
poster iormente ( E z 28.15). 
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1581 pí? Cân) 

Ass im como acontece com 'ãwel, existe um meio de l ivrar-se de 'awlâ. Os home 
podem pô-la de lado (Jó 11.14; 22.23), não devem ser invejosos daqueles que f a z em 'aw 
(SI 37.1), mas devem buscar a Deus e andar em seus caminhos (SI 119.2-4). E só Deus 
pode ag i r para l ivrar o homem, pois o salmista sabia que este não conseguir ia l ivrar-se 
da injustiça por suas próprias forças (SI 43.1). 

' ã w i l . Injusto, iníquo. Vocábulo usado com certeza uma só vez, em Jó 16.11, para 
rotular os inimigos de Jó, dos quais Deus o havia l ivrado. 

É bastante provável que quatro ocorrências de 'ô/d procedam desta mesma raiz. Em 
três casos a palavra designa o caráter dos inimigos de Deus (Jó 5.16; SI 58.2 [3]; 64.6 (71). 
U m a vp7., pm Salmos 92.15 [161, o vocábulo é usado como contraste com o caráter de Dei is , 
pois e le é reto. 

Bibliografia: — GELIN, Albert , Sin in the Bible, Desclee, 1 9 6 4 . — P O R U B C A N , 

Stefan, Sin in the Old Testament, Roma, Herder , 1963. — QüELL, G, Sin, Londres, A d a m 
and Char les Black, 1 9 5 1 . — SMITH, C. R, The Bible doctrine of sin. Londres, Epwor th , 
1953. — THAT, v . 2, p. 224-7. 

G.H.L . 

VTÜ; Colei), Vpii? Côlãl). Ve ja os n? 1 579c, d. 

r . i ^ i l ? Côlêlôt). Ve ja o n? 1 627a. 

üfrVJ Côlãm). Ve ja o n? 1 631a. 

1581 Cún) habitar. 

Termos Derivados 

1581a t ] Í£Ç (maôn) morada, habitação. 

1581b i r ó q (m"õnâ) morada, habitação. N a maior ia das vezes re fere-se às 

tocas de animais. 

A ra iz verbal 'wn não é atestada em hebraico. O verbo árabe gâna s igni f ica "cobrir", 
"ocultar". 

mã 'ôn . Habitação. ( E m 1 S m 2.29, 32, e S f 3.17 a RSV emenda a palavra para "olho"; 
cf a B L I I . ) Pa lavra usada 18 vezes. É empregada para descrever os escombros de cidades 
abandonadas que agora servem de morada para animais selvagens. N a maior ia das vezes 
designa a morada do Senhor, ou seja, os céus (sempre com a qual i f icação da pa lavra 
"santo") , e o templo (SI 2 6 . 8 ) . Descreve também o Senhor como um re fúg io para seu povo 
( S I 71 .3 ; 9 0 . 1 ; 9 1 . 9 ) . 

C.S. 

Cãwõn). V e j a o n? 1 577a. 

•"•jni? Ciw'im). Ve ja o n? 1 577c. 
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1582 ('üp) 

1582 ('üp) I, voar, voar ao redor de, voar para longe. 

Termos Der ivados 

1582a 7="pi; ('ôp) criaturas voadoras (isto é, aves ou insetos). 

1582b Cap'ap) pálpebra. 

'üp, verbo empregado basicamente no qa l e ra ramente nos graus intensivos, s igni f ica 
"voar ao redor de " e t ambém "voar embora" , i.e., "desaparecer" . O ugarít ico ' p e o árabe 
'áfa t ê m signi f icados parecidos. 

N ã o é de surpreender que a ação desse verbo seja atr ibuída a aves ( P v 23.5; 26.2; Is 
31.5; H c 1.8; Gn 1.20; D t 4.17). N a real idade, apenas nas duas úl t imas re ferências a ação 
de voar é mencionada sem o desenvo lv imento de uma sími le . 

Esse vocábulo também é empregado em re ferência a seres angel icais. Os seraf ins de 
Isa ías 6 têm, cada um, seis asas. Com duas asas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés 
(um eu femismo para nudez ) e com duas voam ( Is 6.2, 6). Montado num querubim Iavé voa 
pelo céu (SI 18.10 [11| = 2 Sm 22.11). Ezequie l descreve os querubins como cr iaturas de 
quatro asas e quatro rostos acompanhados de rodas giratórias. A s asas dos querubins de 
ouro cobr iam o propiciatório (Êx 37.9). O querubim de Sa lmos 18.10 [11] ta lvez deva ser 
considerado uma personif icação do vento. Iavé é descrito como aquele que v e m montado 
sobre as nuvens e o vento (SI 104.3; Is 19.1). 

A passagem de Danie l 9.21, que na ARA apresenta o anjo Gabr ie l voando, é objeto de 
g rande debate. N o AT os anjos parecem assumir forma humana e ge ra lmente não voam. 
Pode-se até mesmo a legar que Gênesis 28.12 pressupõe que anjos não t êm asas. O 
prob lema em Daniel 9.21 é se a palavra e m questão der iva da ra iz 'üp ou da raiz yã'êp, 
"es tar exausto". Acei tando-se esta últ ima palavra, a capacidade de voar não seria então 
atr ibuída a anjos. N o entanto, parece igua lmente estranho que anjos fiquem exaustos, 
mas a ação desse verbo ta lvez pudesse ser atr ibuída a Daniel , que poder ia estar fa t igado 
de tanto orar e j e juar (cf. KD, loc. cit.). Entretanto, j á que seraf ins e querubins t ê m asas 
e anjos apa i^cem com asas em Enoque 61, ta lvez fosse melhor ace i tar as traduções 
tradicionais, " voam rapidamente" . P resumive lmente anjos são capazes de aparecer e m 
vár ias formas. 

E m Zacar ias 5.1-2 um rolo imenso (9m x 4,5m, o mesmo tamanho do santo dos santos 
do tabernáculo ou do pórtico do templo de Sa lomão) , no qual estava escrita uma maldição, 
é v isto voando sobre a terra. É um símbolo da ira de Iavé e encontrará o seu alvo, os 
ladrões e os pe i juros . 

O mov imento ascendente das faíscas ( l it. , " f i lhos da chama" ) é v isto em Jó 5.7 para 
indicar que o destino do homem é, certamente, a tr isteza. O mov imento das nuvens em 
Isaías 60.8 sugere os navios de mastros brancos que t razem os exi lados de vo l ta à terra. 
A v i tór ia do exército escatológico de Israel contra a Fi l ís t ia é assemelhada ao vôo de 
mergu lho de uma ave ( Is 11.14; cf BJ). 

O s igni f icado "voar para longe" ou "desaparecer" é empregado com re ferência a vár ios 
assuntos. O salmista, opr imido pelos ímpios, está ansioso por fug i r (da cidade?) e voar 
para o deserto, onde encontrar ia descanso (SI 55.6 [7]). Zo fa r a f i rma que os ímpios 
des f ru tam um sucesto que é tão fugidio quanto um sonho (Jó 20.8). O sábio se acautela 
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1583 Cüp) 

contra os olhos que "pairam sobre" (lit., "voam sobre~; ARA, " f i tam" ) as riquezas, pois 
transitórias, voando embora como uma águia (Pv 23.5). Este vocábulo des 
brevidade e lepidez da vida em Salmos 90.10. Finalmente, o exército que ataca a 
saqueia-a e então sai voando com os despojos (Na 3.16). 

*ôp. Ave, a v e doméstica, inseto. Substantivo coletivo derivado da raiz 'úpy "voar", usado 
71 vezes. Aves foram criadas (Gn 1.20, 21), receberam nomes (Gn 2.20), foram levadas a 
bordo da arca (Gn 7.8), foram usadas como al imento (SI 78.27) e foram sacrificadas (Gn 
8.20; L v 1.14). Foram classificadas como limpas e imundas. Empregada junto com sherets, 
a palavra designa insetos alados limpos e imundos. Obviamente Levít ico 11.20-23 se 
refere a insetos com quatro pernas, talvez contadas além das pernas traseiras usadas 
para saltar. 

Bibliografia: — DRIVER, G. R., Birds in the Old Testament, PEQ 87:5-20, 129-40. 

C S . 

1583 ^ I ? Cüp) II, estar escuro. 

Termos Derivados 

1583a ^ C (mü ap) escuridão ( Is 9.1 [8.231; ARA, "obscuridade"). 

1583b (rnã'üp) escuridão (Is 8.22; ARA, "sombras"). 

1583c H2UF (te<upâ) escuridão (Jó 11.17; ARA, "trevas"). 

1583d ('êpâ) trevas, escuridão. 

1584 pD Cüts) conselho, plano (Jz 19.30; Is 8.10). 

1585 Cüq) espremer. Ocorre somente no hifil, em Amós 2.13. 

Termos Derivados 

1585a Cãqã) pressão. Ocorre somente em Salmos 55.4.. 

1585b npl f tü (mü'ãqâ) opressão, aflição. Ocorre somente em Salmos 66.11. 

1586 Cãwar) cegar. Ocorre somente no piei. 

Termos Derivados 

1586a r m ? Ciwwêr) cego. 

1586b ] r n y Ciwwàrôn) cegueira (Dt 28.28; Zc 12.4). 

1586c VT\}D Cawweret) cegueira ( L v 22.22). 
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1587 "TO Cür) 

*ãivar aparece cora pouca freqüência e somente no piei. Ta l ve z seja um verbo 
denominat ivo der ivado de ' iwwêr, "cego", que por sua vez pode ser uma palavra der ivada 
de 'ôr, "pele", por referência à catarata, ou seja, uma pele sobre o olho (BDB). Usa-se 'ãwar 

com referência à cegueira l i teral (2 Rs 25.7; Jr 39.7; 52.11) e figurada (Êx 23.8; Dt 16.13). 

4 w w è r . Cego. Conquanto esta palavra seja um adjet ivo, e m geral é usada como 
substantivo. A cegueira era comum e bastante séria no antigo Or iente Méd io e mesmo até 
pouco tempo atrás (cf. os f reqüentes contatos de Jesus com cegos). 

Esse vocábulo é usado no sentido l i teral e no metafórico. O l i teral fica claro no caso 
da referência a animais cegos, que não podiam ser aceitos como sacrif ícios (Dt 15.21; M l 
1.8). O cego estava desqual i f icado para o sacerdócio araônico ( L v 21.18). Os cegos e os 
coxos e ram suf ic ientemente fortes, a f i rmaram os jebuseus, para f rustrar o esforço de Dav i 
para tomar Jerusalém, em razão da localização estratégica da cidade (2 Sm 5.6, 8). Hav ia 
na lei disposit ivos que protegiam os cegos ( L v 19.14; D t 27.18). 

Embora a or igem da cegueira possa ser, em alguns casos, atr ibuída ao Senhor (Êx 
4.11; S f 1.17), é ele t ambém que cura o cego e restaura a v isão (SI 146.8). A cegueira é 
uma das maldições que Israel podia esperar caso violasse a al iança (D t 28.29). 

Meta for i camente a palavra pode designar uma pessoa vulneráve l e mora lmente 
insensível . Falsos profetas ( Is 56.10; L m 4.4) e a nação de Israel ( Is 42.19; 43.8) foram 
caracter izados como cegos. Israel lamenta sua cegueira ( Is 59.10). A promessa da 
restauração do remanescente inclui o fato de Deus conduzir os cegos em seu retorno a 
Sião e restaurar-lhes a vista ( Is 29.18; 35.5; 42.16; Jr 31.8). 

U m emprego signi f icat ivo dessa palavra acha-se na promessa de que o Servo Sofredor 
dará v ista aos cegos ( Is 42.7), o que glor iosamente se cumpre em Jesus Cristo, que dá 
v isão tanto física quanto espiritual. 

Bibliografia: — TDNT, v . 8, p. 279-85. 

C.S. 

1587 "ni/ Cür) I, agitar-se, despertar, acordar, incitar. 

Te rmo Der ivado 

1587a TV Ctr) agitação. 

Esse verbo aparece nos graus ativo, passivo, intensivo e causativo com quase 
nenhuma diferença entre si. O grau causativo tem, com freqüência, Deus como sujeito, 

onstrando seu envo lv imento no decurso da Histór ia. 
O ugarít ico V, em seu grau causativo, s ignif ica "agitar" , e o acadiano êru, "acordar". 
Pode-se dir ig ir a palavra a objetos inanimados e pode-se também dizer que eles 
jrtam: os ídolos (Hc 2.19), a espada (Zc 13.7), a lança (2 S m 23.18), o vento (C t 4.16), 

fogo (Os 7.4), a tempestade (Jr 25.32), o f lage lo ( Is 10.26), a a lvorada (SI 57.8 [9]), a 
>a e a l ira (SI 57.8 [9]). 
Característ icas humanas podem ser despertadas e incitadas: amor (Ct 2.7; 3.5; 8.4), 

contenda ( P v 10.12), ira (SI 78.38), poder (SI 80.2 131) e grito de desespero ( Is 15.5). 
Do Sheol diz-se, figuradamente, que desperta as sombras quando o rei da Babi lônia 

para lá ( I s 14.9). 
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O vocábulo também se refere ao homem. Ele pode ser despertado do sono (Zc 4.1), 
mas não do sono da morte (Jó 14.12 cf. qits, "despertar") . O homem pode despertar-se a 
si mesmo para o louvor (SI 57.8 (91) e incitar-se à ação (Jó 17.8). 

Essa palavra descreve empreendimentos mil itares. Jeremias diz que a Babilônia se 
agita, preparando-se para atacar Judá (Jr 6.22; 50.41). O rei do norte insufla seu podei 
e sua coragem contra o rei do sul (Dn 11.2, 25). Débora é instada a despertar e a entoar 
uma canção na batalha contra Sísera (Jz 5.12). 

Quando usada com advérbio de negação, a palavra revela inércia espiritual. Isaías 
diz que os exilados confessam que deixaram de orar, que não despertaram a si mesmos, 
permanecendo numa letargia espiritual. Por conseguinte, Deus ocultara o seu rosto (Is 
64.7). O homem precisa dcspcrtar-se nas áreas de oração e louvor (SI 57.8 [57.9]). 

O emprego mais significativo certamente ocorre no grau causativo, tendo Deus como 
sujeito. Aqui se vê o envolvimento ativo de Deus na História. E le não é indi ferente nem 
passivo. Ele não é um simples espectador. Ele t em controle absoluto, fazendo seu plano 
acontecer. Todas as suas ações obedecem a um propósito. As coisas não acontecem por 
acaso. Ta l ênfase é claramente discernível nas passagens do AT que empregam este verbo 
no grau causativo em que Deus é o sujeito. O Senhor despertou Ti lgate-Pi lneser, rei da 
Assír ia, contra as tribos da região da Transjordânia (1 Cr 5.26). E le suscitou os babilônios 
contra Jerusalém (Ez 23.22). Depois, levantou os medos contra a Babilônia ( Is 13.17; Jr 
50.9, 11; 51.11). 

Foi também o Senhor quem incitou Ciro a permit ir que os exilados judeus vol tassem 
a Judá (2 Cr 36.22; Ed 1.1) e que incitou os próprios exilados a voltar (J1 3.7 [4.7]). 
Quando a apatia tomou conta dos exilados que voltaram, o Senhor suscitou Zorobabel e 
Josué, por intermédio dos profetas Ageu e Zacarias, a concluir a construção do segundo 
templo (Ag 1.14). 

Existe também um apelo pessoal a Deus para que desperte, especialmente em 
Salmos. As vezes, ao homem parece que Deus está inativo, apático, ou vagaroso pelo 
menos. Por isso, o salmista insta-o à ação. Em Salmos 7.6 [7] o escritor deseja que Deus 
desperte para promover justiça. Deus parece estar dormindo e é instado a acordar e a 
operar l ivramento (SI 44.23 [9.4]; 59.4 [5]). Suplica-se a Deus que desperte o seu poder (SI 
80.2 13]) e empregue o seu braço forte (poder) em favor da nação (Is 51.9). 

C.S. 

1588 Çür) / / , estar exposta à vista das pessoas, ser desnudado. 

Termos Derivados 

1588a n t o (má'ôr) nudez (Hc 2.15). 

1588b CTVi? Cêrõm), C^V ('êrõm) nu (adjet ivo) , nudez (substantivo). 

1588c t D n Ç ('ãrôm), EÍÍ? Cárõm) nu. 

1588d C-I^Q (rna'ãrõm) nu (2 Cr 28.15). 

O verbo 'âr I I ocorre apenas em I labacuque 3.9. Provave lmente é a raiz dos 
substantivos acima e possivelmente é uma forma variante de 'ãrâ, "estar nu"; cf. 'ãrar. 
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' ê rõm. Nu, nudez, 'êrõm é empregado dez vezes para des ignar a nudez espir i tual e 
f ísica. Com referência a Adão e E v a (Gn 3.7, 10, 11), a pa lavra indica mais do que mera 
consciência acerca do sexo. Descreve que es tavam conscientes de sua culpa e da 
imposs ib i l idade de escondê-la de Deus. O re lac ionamento com Deus foi prejudicado, 
a t rapa lhando o re lac ionamento um com o outro. Em Ezequie l 16.7, 22, 29; 23.29 e 
Deuteronômio 12.29, a pa lavra descreve a Jerusa lém personi f icada, indicando sua pobreza 
tanto mater ia l quanto espir itual. O vocábulo é usado em Ezequie l 18.7, 16 para indicar 
uma correta preocupação social dos justos ao proporcionar ves t imenta para os pobres. 

' ã r ô m . Nu. Esta palavra der iva de 'ür I I , "estar à v ista das pessoas", e nesse caso seria 
uma f o rma secundária de 'êrõm, "nu", ou então da raiz 'ãrá, " es tar nu" (q.v.), da qual 
p rovave lmente é uma var iante . Conquanto muitas vezes a pa lavra ind ique nudez (Gn 
2.25; 1 Sm 19.24; I s 20.2; M q 1.8), t ambém indica a condição de estar exposto, isto é, estar 
à v is ta das pessoas, o que aponta para uma fa l ta de encobr imento e d is farce (Jó 26.6) e 
de recursos ( A m 2.16). 

F reqüentemente a nudez indicada por essa pa lavra t em um signi f icado simbólico. A 
ausência de constrangimento por parte de Adão e Eva em face de sua nudez sugere 
inocência (Gn 2.25). Isaías andou (um verbo f r eqüentemente empregado com 'ãrôm) nu 
(p rovave lmente não uma nudez completa, mas s implesmente o estar sem as roupas 
exter iores; ve ja-se KD acerca de Is 20) como um presságio de pris ioneiros egípcios sendo 
levados cat ivos pelos vitoriosos assírios ( l s 20.2, 3, 4). Da mesma forma, segundo o re lato 
de 1 Samue l 19.24, Saul provave lmente não esteve nu, mas, pelo poder do Espír i to de 
Deus, t irou os mantos reais e espec ia lmente a espada, de modo que Dav i pôde ir embora 
em segurança. A nudez dos pobres é uma indicação de opressão (Jó 24.7, 10; Is 58.7). Sua 
capa fora tomada como depósito e m garant ia (Jó 24.9) e não fora devo lv ida à noi te (Êx 
22.25, 26, 27 [26, 27, 28]). É possível que Oséias 2.3 este ja a ludindo a um costume 
mencionado nas tábuas de Nuz i , segundo o qual as crianças e r am chamadas a arrancar 
a roupa da mãe quando e la era mandada embora por causa de adultér io . De igual f o rma 
o Senhor procederia com sua esposa adúltera, Israel . 

Este vocábulo t ambém indica a fa l ta de recursos. Jó, após ser a f l i g ido por Satanás 
e agora reduzido a nada, comenta que assim saiu do vent re de sua mãe e ass im vo l tar ia 
ao ven t r e da terra (Jó 1.21 = Ec 5.15 [14]). A m ó s 2.6 descreve um homem que, quando 
depara com a v is i tação div ina, se v ê despojado de sua coragem. 

U m uso interessant íss imo da palavra é a a f i rmação de que o Sheol está nu d iante de 
Deus, ou seja, está ao alcance da jur isdição e do interesse d iv inos (Jó 26.6; cf. SI 139.7, 
8; P v 15.11; A m 9.2). O conhecimento e o cuidado div inos a lcançam até mesmo o mundo 
dos mortos. 

C.S. 

89 "VII? Cwr). I I I . A c e i t a c o m o ra i z de: 

1589a t l i r Cor) pele, couro. 

A pa lavra indica 55 vezes a pele humana. Embora possa des ignar aqui lo que cobre 
rnamente o corpo (Jó 10.11; L m 3.4; Ez 37.6, 8), às vezes também é usada como 
n ímia para indicar o corpo inteiro (Êx 22.27 [26]; Jó 19.26). Menc ionam-se vár ias 
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característ icas da pele. Os homens são incapazes de mudar a sua cor (Jr 13.23). Depor 
de conversar com Deus no monte Sinai , a pele do rosto de Moisés br i lhava (Êx 34.29, 30 
35). As doenças podem escurecer ou endurecer a pele (Jó 7.5; 30.30; L m 4.8; 5.10). U m 
problema sério da pele, denominado lepra mas que provave lmente inclui vár ias doençaC 
contagiosas caracter izadas por erupções na pele, é anal isado longamente e m Lev í t i co 13.1 
46 (ve ja-se tsãra'at). Miqué ias 3.2, 3 emprega meta for icamente a expressão "arrancar a 
pe le " para indicar os maus tratos inf l ig idos ao povo de Israel por seus governantes . Dois 
usos interessantes de pele são vistos em Jó. Parece que a expressão "pe le por pe le " (Jó 
2.4) se re fe re ao comércio de troca, ao passo que "a pele dos meus dentes" (gengivas?, Jó 
19.20) ta lvez indique escapar por um triz. 

E m 44 vezes essa pa lavra indica a pele de um animal . Com exceção da passagem que 
fa la do arpoaraento da pele do lev ia tã (Jó 41.7 [40.31 J), a palavra sempre inrlira a pe le de 
an ima is após o es fo lamento. Essas peles e ram usadas como roupas (Gn 3.21; 2 Rs 1.8). 
Ta i s roupas podiam f icar com praga, provave lmente bolor ( L v 13.51), e por isso dev iam 
ser que imadas. Pe les também foram empregadas como cobertura: do tabernáculo (Êx 25.5) 
e t ambém da arca e dos utensíl ios sagrados ( N m 4.6). 

A s peles de animais sacrif icados t inham di ferentes f ins, dependendo do t ipo de 
sacrif ício. As peles da o fer ta pelo pecado em favor do sacerdote ou de toda a comunidade 
dev iam ser destruídas (Êx 29.14; L v 4.11, 21; 8.17; 9.11; 16.27). As peles das demais 
ofertas pelo pecado e dos holocaustos e ram dest inadas aos sacerdotes ( L v 5.13; 7.8). 

C.S. 

]T\W Ciwwãrôn). Ve ja o n? 1 586b. 

rnW Cawweret). Ve ja o n? 1 586c. 

1590 ET.I? Câsh) socorrer, vir em auxílio (J1 4.11). 

1591 *JTO Cãwat) pender, entortar, perverter. Usado apenas nos graus intensivos. 

T e rmo Der ivado 

1591a nnii? Cawwãíá) subversão, empregado somente em Lamentações 3.59, 

em que designa um "erro " (ARA, " injust iça" ) ocasionado pela fa l ta de just iça. 

O sent ido básico desse verbo se v ê em Eclesiastes 12, em que se a l i s tam as 
característ icas dos idosos. As pernas (meta for i camente indicadas med iante a pa lavra 
"homens" ) dos idosos "se curvam", ou seja, são t rêmulas e não conf iáveis (Ec 12.3). 

A s demais re ferências são figuradas e t êm uma d imensão moral . Em A m ó s 8.5 o 
t e rmo diz respeito a transações comerciais desonestas, nas quais as balanças são 
adul teradas para obter mais d inheiro ao mesmo tempo em que se entrega menos cereal . 

E m Jó o verbo t em que v e r com a questão fundamenta l dos diálogos. B i ldade (Jó 8.3) 
c El iú (Jó 34.12) a f i rmam que Jó pecou e, por isso, merece seus sofr imentos. Eles 
raciocinam que a lguém a f i rmar que é inocente ( tal como Jó o f a z ) é a mesma coisa que 
acusar Deus de perver ter a justiça. Jó aceita que seu so f r imento provém de Deus (e le não 
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t em consciência do envo lv imento de Satanás) , mas, v isto que está convicto de sua 
inocência, conclui que Deus perverteu os seus direitos (Jó 19.6). S implesmente não existe 
just iça a lguma (Jó 19.7), e le declara. 

O pessimismo de Eclesiastes se destaca com o uso que o escritor faz dessa palavra. 
N ã o se pode endire i tar aquilo que está entortado nem aquilo que Deus entortou (Ec 1.15; 
7.13). O que está torto não pode ser endire i tado como também não se pode contar o que 
está fa l tando. Os homens são incapazes de a l terar a ordem div ina do mundo. 

Reconhecendo que Deus se opõe à perversão da justiça ( L m 3.36), o sa lmista apela 
a Deus porque seus direitos f o ram subvert idos pelos ímpios (SI 119.78). Enquanto o 

l Senhor cuida dos oprimidos, e le entorta os caminhos dos perversos, de modo que isso os 
conduza à ruína. 

C.S. 

| 1592 D W ('££). Ocorre somente em Isaías 50.4, na expressão lãda'at lã'üt, em que a 

pa lavra ta lvez s igni f ique "ajudar" , ou " fortalecer". 

iimtf Cawwãtã). Ve ja o n? 1 591a. 

W ('az). Ti? ('õz). Ve ja os n?8 1 596a, b. 

H? Cêz). Ve ja o n? 1 654a. 

1593 by&W ('ãzã'zêl) Azazel, bode emissário. 

Essa palavra aparece quatro vezes no AT, todas em Lev í t ico 16 (8, 10, 26), em que 
se descreve o r itual do Dia da Expiação. Depois de o sacerdote ter feito expiação e m favor 
de si mesmo e de sua famí l ia , e le deve apanhar dois bodes para representar Israel . U m 
deve ser sacrif icado ao Senhor, o outro será o "bode emissár io" (ARA) ou "bode expiatór io" , 
ou seja, o bode para Azaze l . Em todas as quatro ocorrências da palavra, ela é pre f ixada 
pela preposição "para". 

A pa lavra t em sido entendida e traduzida de diversas maneiras. As versões ant igas 
(LXX, Símaco, Teodócio e Vu lga ta ) entenderam que a pa lavra indica o "bode que se va i " , 
considerando-a como der ivada de duas palavras hebraicas: 'êz, "bode", e 'ãzal, "v irar-se" . 

Med ian te associação com o árabe 'azãla, "banir", " t irar" , e la tem sido traduzida como 
"para remoção tota l " (IDB, loc. cit.). 

A interpretação rabínica em geral tem considerado que essa palavra designa o local 
aonde o bode era enviado: um deserto, um local abandonado ou um ponto e levado de onde 
o an ima l era at irado (cf. L v 16.22). 

U m a possibil idade f inal é considerar o vocábulo como a designação de um ser pessoal 
de modo a contrapor-se à palavra "SENHOR". Nesse sentido Azaze l poderia ser um espír ito 
ma l i gno (Enoque 8.1; 10.4; cf. 2 C r 11.15; Is 34.14; A p 18.2) ou até mesmo o próprio 
demônio (KD, loc. cit.), numa posição de antítese ao Senhor. N o entanto, as re ferências de 
Enoque a Azaze l como um demônio dependem, sem dúvida a lguma, da interpretação que 
o próprio autor desse l ivro faz de Lev í t ico 16 e Gênesis 6.4. A lguns autores que ace i tam 
A z a z e l , em Leví t ico 16, como uma referência ao demônio, também consideram que a 
passagem foi escrita num período bem posterior (documento P) . 
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O verdadeiro uso e signif icado dessa palavra em Lev í t i co 16 é, na me lhor das 
hipóteses, incerto. N o entanto, seja qual for o signif icado exato, o fato re levante é a 
remoção dos pecados da nação mediante a imposição deles sobre o bode. Nessa passage f l f l 
parece que o pecado se hipostasia e é, portanto, fac i lmente transfer íve l para o bode. A l iás , 
os versículos 21 e 22 declaram que esse bode leva embora o pecado do povo. Ta l r i tual 
i lustraria v i v idamente a ação de remover a profanação f is icamente do acampamento^ 
levando-a para um lugar ermo, onde já não contaminaria a nação. 

Pode-se v e r um parale lo no bode expiatór io no ritual de puri f icação de um leproaõl 
curado. Dois pássaros eram escolhidos. U m deve ser sacrif icado, e tanto o ex-leproso 
quanto o pássaro v ivo e ram tocados com o seu sangue. Então o pássaro v i vo era solto. 
Este pássaro levava embora o mal , a lepra propr iamente dita, para campo aberto, e o 
leproso era declarado l impo ( L v 14.1-9). 

Existe t ambém um paralelo com o bode expiatório num ritual babilônico. N a Festa 
do Ano Novo uma ove lha morta era levada e jogada ao rio. A pessoa que desempenhava 
essa tare fa era considerada imunda, como aquele que soltava o bode no deserto ( L v 16.26). 

Pode-se v e r esta idéia de remoção da culpa em Salmos 103.12, em que se lê que Deus 
" r emove " (ARA, "a fas ta " ) de nós as nossas transgressões. 

N o NT João Batista identif icou Jesus como o Cordeiro de Deus que leva embora os 
pecados do mundo (Jo 1.29, 36). Essa l inguagem é sacrif icial, embora em parte a l guma 
da lei se fa le de um cordeiro que carregue sobre si os pecados do povo. O cordeiro pascal 
não é uma oferta pelo pecado. A descrição do Sa lvador como um cordeiro é desconhecida 
no juda ísmo posterior. A l é m disso, a expressão "o cordeiro de Deus" é uma combinação 
gen i t i va sem paralelo. É possível que João t ivesse e m mente que Cristo, como o cordeiro 
pascal, s imbol izasse nosso grande l i v ramento dos gr i lhões do pecado. Entretanto, o que 
parece mais provável é que ele estivesse pensando numa idéia bastante complexa. 
A l gumas palavras de Isaías 53 são perceptíveis aqui: "como cordeiro foi l evado ao 
matadouro; e, como ovelha, muda perante os seus tosquiadores... quando e le der a sua 
a lma como oferta pelo pecado... levou sobre si o pecado de muitos" (v. 7, 10, 12). Mas 
nessa passagem joanina também se percebe uma alusão ao bode expiatório. Esse fa to é 
c laramente v isto nas palavras " leva embora" (ARA, "t ira"; cf 1 Jo 3.5). E m Cristo estão 
consumados todos os conceitos de expiação do AT. 

C S . 

1594 Cãzab) I, deixar, abandonar, soltar. 

Termos Der ivados 

1594a nZttUJ Cãzúbâ) abandono, desolação ( Is 6.12; 17.9: " lugar abandonado" ) . 

1594b p^TI? ('izzãbôn) mercadorias. 

O verbo 'ãzab aparece pr incipalmente no qal (grau at ivo) ; e só umas poucas vezes 
no ni fal e no pual (graus passivos). A palavra também ocorre em acadiano, ezêbu. O 
árabe possui os vocábulos 'zb, "estar distante", e 'azab, "solteiro", "não casado". E m Êxodo 
23.5; 1 Crônicas 16.37; Neemias 3.8, 'zb ta lvez seja uma segunda raiz, 'zb I I , atestada no 
ant igo árabe do sul 'db, "restaurar" , "consertar", e no ugarít ico 'db, " fazer " , "preparar" , 
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"pôr " (UT 19: n! 1 818. Veja-se U. CASSUTO, A commentary on the book of Exodus, 1967, 
p. 297; cf. M. Dahood, JBL 78:303-9 quanto a Jó 9.27; 10.1; 18.4; 20.19; 39.14.) 

O sentido básico de'âzab pode ser visto c laramente quando é usado l i tera lmente, com 
três ênfases distintas: "partir" , "abandonar" e "soltar". Pessoas (Gn 44.22; N m 10.30; Rt 
1.16; 2 Rs 4.30), lugares (2 Rs 8.6; Jr 18.14; 25.38) e objetos (Gn 39.12-13; 50.8; Êx 9.21) 
podem ser deixados para trás. "De ixar " pode ter o sentido de confiar algo a a lguém (Gn 
39.6; Jó 39.11), expor (Jó 39.14), permit ir (Rt 2.16), deixar continuar como está (Js 8.17; 
2 Cr 24.25; Ez 23.29), negl igenciar (Dt 12.9; 14.27; Jó 20.19), pôr de lado (Jó 9.27) e soltar 
(Jó 10.1), mas veja-se Dahood (citado ac ima) quanto ao signif icado de "darei l ivre curso 
à minha queixa". 

Essa palavra também é empregada f íguradamente tendo o homem como sujeito. E le 
pode abandonar a Deus, ou seja, apostatar. Em vár ias oportunidades Israel é acusado 
disso (Dt 28.20.31.16; Jz 10.10; Jr 1.16). A o abandonar o Senhor e ir atrás de ídolos, 
Israel era culpado de quebrar a al iança (Jn 2.8 [9]; Dt 29.24; 1 Rs 19.10, 14) e de 
adultério (Os 4.10). A l é m disso, esse a fastamento evidenciava-se no fato de o povo de Deus 
abandonar o templo (2 Cr 24.18; cf N e 10.39 [40]). 

Tendo o homem ainda como sujeito, esse verbo também é empregado para indicar o 
deixar de lado qual idades virtuosas. Roboão abandonou o bom conselho dos idosos em 
favor do mau conselho dos jovens (1 Rs 12.8, 13 = 2 Cr 10.8, 13). Mas a melhor i lustração 
desse uso se encontra em Provérbios. O caminho da ret idão (2.13; 15.10), da sabedoria 
(4/2, 6), da repreensão (10.17), da lealdade e f idel idade (3.3) pode ser abandonado. O 
salmista queixa-se de que sua força (SI 38.10 [11]) e sua coragem (SI 40.12 [13]) haviam-
no abandonado. 

Também é possível ao homem abandonar características indesejáveis. Confessar e 
abandonar o pecado é alcançar misericórdia (PV 28.13). Os ímpios são instados a de ixar 
de lado seu modo de v ida ( Is 55.7). Os retos recebem instrução para abandonar a ira e o 
furor (SI 37.8). 

Deus também pode ser o sujeito desse verbo, tendo o homem como o objeto. A 
promessa é de que Deus jamais abandonará o justo; e le não permit irá que o justo caia nas 
mãos dos ímpios (SI 37.25, 33). Os pobres e os oprimidos, apesar de sua difícil condição, 
não fo ram abandonados pelo Senhor (SI 9.10 [11].Is 41.17). E m Salmos 22 o salmista está 
convicto, por causa das terr íveis circunstâncias em que se encontra, de que Deus o 
abandonou, mas então conclui o salmo num tom triunfante, proclamando a f idel idade 
div ina (SI 22.1 [2]; cf Mt 27.46). Pode-se a f i rmar que Deus, na verdade, não abandonou 
o f i lho no seu relacionamento pessoal com ele, mas, conforme se vê no restante de Salmos 
22.1, tirou-o do sofr imento. O gr i to dado da cruz cita a tradução aramaica: shábaq, no 
lugar de 'ázab no hebraico. 

De particular interesse aqui é a promessa de Deus a Davi . Mesmo que seus f i lhos 
abandonassem a lei div ina, Deus não violar ia sua aliança com a dinastia davídica (SI 
«y.30-37 [31-381). N o entanto, o cronista relembra a naçãu de que, se abandonar a Deu3, 
este por sua vez a abandonará (2 Cr 12.1, 5; 15.2). Ezequias é uma ilustração excelente 
no que diz respeito ao indivíduo, pois Deus o desamparou "quando os embaixadores dos 
príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se in formarem do prodígio que se dera 
naquela terra ... [a fim de] prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração" 
(2 Cr 32.31). 

C.S. 
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1595 Cãzab) 

1595 Cãzab) II, restaurar, consertar ( N e 3.8, somente) . 

{'izzãbôri). Ve ja o n? 1 594b. 

nniri? üãzübâ). Ve ja o n? 1 594a. 

nr^ {'êzuz). Veja o n ! l 596c. 

nrç {'izzúz). Ve ja o n? 1 596d. 

1596 TT2 Çãzaz) ser forte. 

Termos Derivados 

1596a t W Caz) forte. 

1596b Cõz) força. 

1596c HTJ? {'êzüz) força, poder, ímpeto. 

1596d HÍI? ('izzüz) poderoso. 

1596e Cozniyâ) águia-p esc adora. 

O verbo 'ãzaz pode referir-se a Deus e ao homem. Quando empregado em referência 
a Deus, gera lmente ocorre numa petição feita a ele para que mostre sua força, uma vez 
que ele j á é forte por natureza. N o grau hifil (causativo), refere-se apenas ao homem e 
num sentido negativo. 

Quando aplicada ao homem, a palavra transmite a idéia de prevalecer, como numa 
batalha ou numa luta (Jz 3.10; 6.2; Dn 11.12; cf. UT 19: n? 1 835), ou de ser hostil, 
especialmente com Deus. O salmista ora para que o homem (em paralelo com goyim, 
"povos pagãos"; ARA, "nações") não prevaleça, mas que Deus se levante contra tal pessoa 
em defesa dos seus (SI 9.19 [201). Esse ato de desaf io se vê no homem forte que opta por 
confiar nas riquezas e por fortalecer-se em seus desejos perversos em vez de fortalecer-se 
em Deus. 

Aqui lo que fortalece o homem é a sabedoria — mais do que a multiplicação da força 
humana (Ec 7.19). 

O salmista reconhece que Deus é inerentemente poderoso (SI 89.13 [14]) e, por essa 
razão, ora para que ele manifeste essa força contra us inimigos do seu povo (SI G8.28 [28]). 
Deus demonstrou sua força na criação, ao f i rmar (estabelecer ) as fontes do abismo no 
sentido de que as limitou (Pv 8.28; veja-se 'ayin). 

' az . Forte, poderoso, impetuoso. Vocábulo usado 23 vezes, mas jamais aplicado a Deus. 
Usado com referência a animais: formigas (Pv 30.25, "não fortes", lit.), leão (Jz 14.14, 18) 
e cachorro (Is 56.11). Apl icado às forças da natureza: o vento (Êx 14.21) e a água ( N e 9.11; 
Is 43.16). Usado para descrever qualidades humanas: amor (Ct 8.6), ira (Gn 49.7; P v 21.4) 
e grosseria ( " feroz de rosto", Dt 28.50; Dn 8.23). Quando aplicada a pessoas, parece que 
denota, invar iavelmente, inimigos. 
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1598 Cãzar) 

'õz. Força, poder. Vocábulo usado basicamente em referência à d iv indade, mormente em 
Salmos. Sinônimos sào: hayil, " força física", "ef iciência", "exército"; kõah, " força", "poder"; 
e gebârâ, " força", "v igor" , especialmente de soldados. 

U m a vez que o hebraico não tende a abstrações, o conceito de força é expresso de 
mane i ras bastante v iv idas e concretas. 

Pode-se indicar com essa palavra a resistência mater ia l e a força f ísica. E m Juizes 
5.1, e la descreve uma torre; em Isaías 26.1, uma cidade. Usada junto com " face" (Ec 8.1), 
a expressão tem c laramente o sentido de "semblante sisudo" (ARA, "dureza da face") . E la 
pode descrever ações: dançar (2 Sm 6.14), regozi jar-se (1 Cr 13.8) e cantar (2 Cr 30.21). 
"C ing i r os lombos de [ou, 'com'1 força" é s inônimo de trabalhar com dedicação ( P v 31.17). 
Quando é usada em referência à chuva, indica a chuva que inunda e encharca a terra (Jó 
37.6). Essa palavra também aparece junto de "cetro" a f im de indicar poder político (Jr 
48.17, acerca de Moabe; Ez 19.11, 12, 14, acerca de Zedequias; SI 110.2, acerca do 
Messias; cf. SI 2.9; 99.4). 

Or ig inar iamente a palavra t em que v e r com Deus. A força é um atr ibuto essencial 
de Deus (SI 62.11 [12]; 63.2 [3]); sua voz (SI 68.33 [341) e seu braço ( Is 62.8; cf. Is 51.9; 
SI 89.10 [11]) são poderosos. Conquanto a arca seja um símbolo de seu poder (2 C r 6.41; 
SI 78.61; 132.8; cf N m 10.35, 36), este t ambém é observável nos céus (SI 150.1). 

Deus concede força aos homens: ao rei (1 Sm 2.10), a seu povo (SI 29.11; 68.35 [36]) 
e a Sião ( Is 52.1). Mas não apenas a força é uma qual idade dada por Deus; e le próprio é 
essa força. Com freqüência, em Salmos, os sufixos pronominais possessivos são apensos 
a esta palavra para mostrar essa verdade (SI 28.7; 81.1 [2]; 118.14). Ao buscar-se a 
presença de Deus, encontra-se a força (SI 105.4 = 1 Cr 16.11). 

Deus exerce essa força em favor de seu povo e contra os in imigos deste. Isso é 
especia lmente bem i lustrado no êxodo (Êx 15.13). 

Ut i l i za-se f i guradamente esse vocábulo para descrever a segurança exper imentada 
pelos justos. O Senhor é uma torre forte contra o in imigo (SI 61.3 [4] ) e uma rocha 
poderosa (SI 62.7 [83). Seu nome (i.e., sua pessoa) é a torre forte onde os justos estão 
seguros ( P v 18.10). A outorga de sua força tornava o salmista f i rme e seguro como uma 
montanha forte (SI 30.7 [8]). Sião é uma cidade forte porque está cercada não apenas de 
muros mater ia is , mas também por causa da salvação que provém do Senhor ( Is 26.1). 

A força do Senhor deve ser um tema constante de nosso louvor. Devemos atr ibuir 
força a ele. Devemos reconhecer seu glorioso poder e louvá-lo por isso (SI 29.1; 96.7; 1 Cr 
16.28). 

Por isso, em hinos de louvor, a força de Deus se reve la como majes tade avassaladora 
e, nos lamentos, como proteção e ajuda. 

Dahood traduz três vezes a palavra por " louvor" (SI 29.1; 68.34 [35]; 96.7). Observe-se 
o uso que a LXX e o NT f a z em de " louvor" em Salmos 8.2 [3J e Mateus 21.16. 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 252-5. 

C.S. 

1597 *pti? ('ãzaq) cavar ao redor. Ocorre somente no piei, em Isaías 5.2. 

1598 "iri/ Cázar) I, ajudar, apoiar. 
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1598 ")VJ Vazar) 

Termos Derivados 

1598a Cèzer) ajuda. 

1598b •trrJ? Cezrâ) ajuda. 

À exceção do acadiano e do etíope, esta raiz ( {dr ) ocorre em todas as l ínguas 
semít icas. É assim que, por exemplo, em ugarítico 'dr signif ica "resgatar" , " sa l var " ( IJT 
19: n? 1 831). E m árabe do sul antigo signif ica "desculpar-se". ( O acadiano izirtu, "a judar" , 
na correspondência de Te l l e l -Amarna é um emprést imo do cananeu.) Como acontece na 
Bíbl ia, a raiz é part icularmente bem atestada em inúmeros nomes pessoais: Hadid idr i , 
Asarya , Isra, etc. 

Empregado aprox imadamente 80 vezes no AT, cm geral 'ãzar indica apoio mi l i tar . 
O uso do vocábulo com referência ao Egito é i lustrativo. O Egi to cairá apesar daqueles que 
lhe dão apoio. A l iás , esses aliados cairão junto com o Egi to (Ez 30.8; 32.21). A l é m do mais, 
a a juda mi l i tar egípcia a Judá é inútil , e o profeta condena a dependência de tal a juda ( Is 
30.7; 31.3). 

Usa-se 'ãzar em vários nomes próprios compostos junto com formas do nome div ino 
( tanto El quanto Yah ) : Azaree l ( "Deus ajudou") , Azr ie l ( "Deus é minha a juda" ) , A za r i as 
( "O Senhor a judou" ) e Esdras ( "A juda" , mas possivelmente der ivado de uma forma que 
signif ica "O Senhor ajuda") . Cf Ebenézer ("pedra de ajuda") . 

O auxí l io div ino é, muitas vezes, de natureza mil i tar. Acaz, depois de ser derrotado 
por Damasco, voltou-se para os deuses dessa cidade, convencido de que eles hav iam 
ajudado Damasco a derrotá-lo (2 C r 28.23). O exército de Davi recebeu ainda outros 
recrutas de Ben jamim e de Judá porque eles t inham consciência da a juda div ina 
concedida a Dav i quando este lutou contra Saul (2 C r 12.18). Asa recebeu auxí l io d iv ino 
contra o Eg i to (2 Cr 14.10), Uzias, contra a Fi l íst ia e outras nações (2 Cr 26.7, 13), e 
Amaz ias , contra Edom (2 Cr 25.8). O cronista está tota lmente consciente da a juda mi l i tar 
de Deus. 

Embora nem sempre se possa identi f icar c laramente o contexto histórico, os salmos 
também re f l e tem a a juda mi l i tar divina. Jerusalém, ta lvez no século oitavo, é l ivrada das 
mãos de Senaquer ibe por intermédio da ajuda divina (SI 46.5 [61). É bem possível que esse 
sa lmo também tenha alguma ênfase escatológica. Após um ataque não identi f icado contra 
Judá, o salmista ora suplicando a a juda de Deus (SI 79.9). 

A questão do apoio mi l i tar é v ista na passagem escatológica muito conhecida de 
Isaías 63.5. E m sua ira e vindicação contra as nações, Deus não recebe ajuda humana 
a lguma. E le olhou ao redor à procura de auxíl io humano, mas, ao não encontrá-lo, 
consumou sozinho o dia da v ingança. N ã o houve instrumento humano algum, ao contrário 
do que havia acontecido em outras ocasiões. Embora alguns tenham visto a obra 
redentora de Cristo nesta passagem, isso é improvável . U m contraponto mais provável no 
NT é a derrota da besta em Apocal ipse 19.11, em que uma vez mais se vê com clareza o 
caráter mi l i tar da obra de Cristo como Juiz. 

A a juda à nação de Israel é um tema comum em Isaías (41.10, 13, 14; 44.2; 49.8; 
59.7, 9). Aqui também a cena é de natureza mil i tar. Em face da ajuda divina, Israel terá 
sucesso em vencer os inimigos. 
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1601 nci? Cátâ) 

A j u d a pessoal, de caráter não-mi l i tar , é encontrada par t icu larmente e m Salmos. O 
Senhor é v is to como o a judador daqueles que não t êm priv i légios: os pobres (SI 72.12) e 
os ór fãos (SI 10.14; cf Jó 29.12). O salmista confessa que não dispõe de a juda a l guma, 
senão de Deus (SI 22.11 [121; 107.12). E le t em consciência do auxí l io d iv ino em épocas de 
en f e rm idade (SI 28.7), em horas de opressão pelos in imigos (SI 54.4 [6] ) e em momentos 
de g rande a f l ição pessoal (SI 86.17). A s mãos (SI 119.173) e as leis (SI 119.175) de Deus 
e r am fontes de auxí l io para o salmista. O justo, s im, pode antec ipar a a juda div ina (SI 
37.40). 

' êzer . Ajuda, apoio, ajudador. ( E m SI 89.19 [20], em vez de 'êzer, a IBB lê nézer e 
t raduz então por "coroa". ) Embora esse substant ivo mascul ino indique a idéia de a juda 
ou assistência, na maior ia das ve zes é empregado num sentido concreto para des ignar 
aque le que presta a juda. (Cf. Gn 2.18, 20, que apresenta Eva como "aux i l i adora " de Adão . ) 
C o m re ferênc ia à fonte da a juda, em geral essa pa lavra é usada para des ignar o auxí l io 
d iv ino, e m especial e m Salmos (cf SI 121.1, 2), em que se re fe re tanto à a juda mater ia l 
quanto à espir i tual . 

' ezrâ . Ajuda, apoio, auxílio. O auxí l io indicado por essa pa lavra é humano ou então 
d iv ino. O s igni f icado é bem parecido com o da fo rma mascul ina. Em oito vezes (Jz 5.23; 
2 C r 28.21; Is 20.6; 31.1-2; Jr 37.7; L m 4.17; N a 3.9) e la denota a juda mi l i ta r que se 
reve la inef icaz . Quando usada para des ignar o auxí l io d iv ino, e la é v ista e m a f i rmações 
(SI 22.19 [20]; 27.9; 40.17 [18] ) ou em súplicas (SI 35.2; 44.26 [27]), sendo que a g rav idade 
do assunto se vê no c lamor para que a resposta seja rápida (SI 22.19 [20]; SI 38.22 [23]; 
40.13 [14]; 70.1 [2]; 71.12). Em ta is condições a a juda humana é vã (SI 60.11 [13]; 108.12 
[13]) . 

Bibliografia: — TH AT, v . 2, p. 256-8. 
C.S. 

1599 ITií Czr). II. Ace i t a c o m o r a i z de: 

1599a r r . n ; ('ãzãrâ) cercado (e.g., E z 43.14; 2 C r 4.9). 

1600 Di? Cêt) estilo (ponteiro para escrever) (e.g., J r 17.1; Jó 19.24). Der ivação 

incerta. 

1601 riÇi? Cãtâ) I, envolver, cobrir. 

T e r m o Der ivado 

1601a (ma'ãteh) invólucro, manto. Ocorre somente e m Isaías 61.3, uma 

"ves te de louvor". 

( E m Je remias 43.12, a ARA, seguindo a LXX, traz "despio lhará" . E m Cantares 1.7. a 
entende que a raiz é tã'ã e, por conseguinte, lê a pa lavra como "vagando U m 
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1602 nç.1? Cãtá) 

s inônimo, que f r eqüentemente aparece em parale lo com 'ãtá e que deve ser notado, 
lãbash, "pôr roupas em" . 

O s igni f icado básico de àtâ aparece em 1 Samuel 28.14, em que o idoso Samue l 
envo l to numa capa. Esse conceito t ambém se v ê em uso f igurado. Deus se ves te de í m 
de f o rma a preparar-se como um guerre i ro para proteger a sua comunidade ( Is 59.17) 
t a m b é m se cobre de luz como se esta fosse uma roupa (SI 104.2). 

O verbo t ambém é empregado no causativo. Sa lmos 84.6 declara que a chuva "cob 
a terra com poças. O salmista lamenta que Deus cobriu o seu ungido com vergonha ( 
89.46) por causa do pecado. Jerusa lém (cf. Is 49.18; 52.1) ou o Servo i gua lmente regoz i j 
se como uma noiva ou um noivo em seu dia de casamento porquanto Deus o (a ) cobriu com 
o "manto de just iça" , f rase que é de f in ida pelo parale lo "me cobriu de vestes de sa l va 
( Is 61.10). De especial s igni f icação aqui é o fato de que é Deus que providencia o manj 
de just iça. O homem é incapaz de vest ir-se. E le pode, no entanto, ter consciência disso, 
regoz i jar-se nisso e cantar disso. 

C. 

1602 n i i ? Cãtâ) II, agarrar. Ocorre somente em Isaías 22.17, ta lvez t ambém em 

Ezequie l 21.15 [20]. 

7 Ç 5 m i n ) . Ve ja o n? 1 604a. 

nü'L?i? Cdtishâ). Ve ja o n? 1 609a. 

1603 Cãtallêp) morcego ( L v 11.19 = Dt 14.18; Is 2.20). 

1604 p U Ctn). Ace i t a c o m o ra i z de: 

1604a Cdtin) balde (Jó 21.24). 

1605 Cãtap) I, desviar-se. Ocorre somente em Jó 23.9. 

1606 ^rV Cãtap) II, envolver-se. 

T e r m o Der ivado 

1606a HEXpPQ (ma'ãtãpâ) capa, manto ( I s 3.22). 

1607 ^ni? Cãtap) III, definhar, ser frágil, enfraquecer. ( E m Is 57.16 A IBB segue 
a LXX e t raduz essa pa lavra por "procede". ) O árabe 'ataba s igni f ica "debi l i tar-se" , 
"de f inhar" . Esta pa lavra pode refer ir-se à exaustão física ou ao en f raquec imento do 
homem em seu ínt imo. 

O vocábulo descrevp gado, ou seja, gado fraco, que Jacó re je i tou quando fo rmou seu 
próprio rebanho (Gn 30.42). T a m b é m descreve as crianças de Jerusa lém que des fa leceram 
por fa l ta de comida durante o cerco babilônico ( L m 2.11, 12, 19). 
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1608 TDI? Catar) 

Suje i tos deste ve rbo são: a lma (SI 107.5; Jn 2.7 (81), coração (SI 61.2 131) e esp í r i to 
(SI 77.3 [4J; 142.3 [4]; 143.4, I » 57.16). O ser humano não só pode ser t omado de exaus tão 
física, mas em seu ín t imo t ambém pode abater-se. 

O vocábulo é usado com re ferênc ia ao ind iv íduo quando observa as c ircunstâncias e m 
que se encontra e então toma consciência de sua separação de Deus. C o m o conseqüência 
e l e f ica assoberbado. Isso aconteceu com Jonas no ven t r e do pe ixe (Jn 2.7 (81), com um 
pr is ione i ro so l i tár io (SI 142) e com um h o m e m in te i ramente opr imido pe lo i n im igo f Sl 
143). Es t e reconhec imento de f r aqueza está presente e m todas as orações e m que aparece 
t a m b é m o ped ido pe la a juda d iv ina. Quando se esgo tam os recursos da força humana , o 
sa lmis ta pede a a juda de Deus. 

C S . 

1608 T?I7 Catar) cercar (1 S m 23.26; SI 5.13, somente ) . 

T e r m o s Der i vados 

1608a Cãtãrâ) coroa, grinalda. 

1608b Cãtar) coroar, dar uma coroa. Usado no piei e no hi f i l . 

' ã t ã r â . Coroa. Deve-se f a z e r dist inção entre esta pa lavra , um t e rmo genér ico para coroa, 
e nêzer, a coroa de reis e sacerdotes. 

'atará pode des ignar a coroa de uma ra inha (Jr 13.18), da nobreza (E t 8.15 ou a 
g r ina lda da no iva ( C t 3.11). Embora a 'ãtãrâ pudesse ser f e i ta de ouro e prata 'S i 21.3 
[ H 4] ; Zc 6.11), t a m b é m podia ser uma gr ina lda de f lores (Ez 23.42). 

O uso f i gurado é, ce r tamente , o mais impor tante desta pa lavra . O vocábulo é 
empregado me ta f o r i camente para des ignar honra e autor idade. Isso se v ê especialmente 
em Provérb ios , e m que os cabelos gr isa lhos (16.31), netos (17.6), uma boa espera < 12.4 * 
e a sabedor ia (4.9; 14.24) são considerados coroa. A metá fo ra de f in i t i va encontra-se e m 
Isa ías 28.5, e m que o Senhor será a coroa dos remanescentes ! E l e os abençoará e será o 
mot i vo do seu orgulho (cf. E z 16.12). 

Esta mesma me tá f o ra é usada quando a ên fase é negat i va , ou se ja , quando a coroa 
é t i rada . 

E m Zacar ias 6.11, o pro feta recebe ordens para apanhar o ouro e a prata t raz idos 
pelos remanescentes que v i e r am do exí l io , para f a z e r uma coroa 1 no hebraico a pa lav ra 
está no plural , t a l v e z indicando uma idéia super la t i va . a derrade i ra coroa í e para colocá-la 
sobre a cabeça do sacerdote Josué. A coroa deve então ser guardada no t emp lo (6.14) . 
Essa coroação é um s ímbolo do Mess ias (ve ja-se tsemah). A o receber a coroa real , Josué 
indica que e m Jesus Cr is to estão as funções de sacerdote e de rei . A p e n a s e le pode usar 
aque la coroa! 

Bibliografia: — TDNT, v . 7, p. 624-9. 
C S . 
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1609 ÒQ3 Ctsh) 

1609 uZV Ctsh). Ace i t a c o m o r a i z de: 

1609a rrcrai? Cãtishâ) espirro (Jó 41.10). 

Cl). Ve ja o n? 1 577d. 

1610 0*3) Ctt) gritar com voz aguda, berrar. Ocorre somente em 1 S m 25.14. 

Te rmos Der ivados 

1610a 'yy Cayit) ave de rapina (e.g., Gn 15.11; Jó 28.7). 

1610b Ctt) arremessar-se vorazmente (como uma ave de rapina). Verbo 
denominat ivo (1 S m 14.32; 15.19). 

1611 G Î? Cãyãm) ardor ( I s 11.15; ARA, " força") . S igni f icado e der ivação incertos. 

1612 yV CM mirar, olhar. Ve rbo denominat ivo (1 S m 18.9). 

Substant ivo de Or i g em 

1612a t]"!4? Cayin) I, olho. Esta é uma palavra semít ica genérica e t ambém pode 
ter o sent ido de " fonte " (ve ja-se 'ayin I I ) . E m ugarít ico 'yn s igni f ica 
"contemplar " (UT 19: n? 1 846). 

Essa pa lavra indica mais do que o s imples "olho". À s vezes representa todo o processo 
de v e r e, por extensão, de compreender e obedecer (Jr 5.21). Entretanto , no AT ge ra lmente 
o ouv ido é usado de forma assim f igurada. Emprega-se o olho para expressar 
conhecimento, caráter, at i tude, inclinação, opinião, paixão e modo de corresponder. O olho 
é um bom indicador dos pensamentos ínt imos do homem. 

De todos os órgãos físicos do corpo, o olho era considerado um dos mais impor tantes . 
Se um senhor destruísse o olho de um escravo, este estava automat icamente l ivre ( Ê x 
21.26). N ã o apenas homens ( L v 21;20; 2 Rs 4.34), an imais (Gn 39.41) e aves (Jó 28.7; 
39.29) possuem olhos, mas t ambém rodas (Ez 1.18; 10.12, em que s imbo l i zam o Deus que 
tudo vê ) , uma pedra (Zc 3.9, em que representam di ferentes aspectos de Deus; cf. Êx 
10.15, "o olho [superfíciel de toda a terra" , l i t . ) e ídolos, que são incapazes de usá-los (SI 
115.5; 135.6). 

E m l inguagem antropomórf ica, atr ibuem-se olhos a Deus. Seus olhos estão e m toda 
parte, observando o bem e o mal ( P v 15.3). E les espre i tam por toda a terra para de f ender 
os justos (2 Cr 16.9), ao pa3ao que estão sobre os pecadores pa i a destruí-los ( A m 9.8). O 
ser humano pode encontrar favor aos olhos do Senhor (Gn 6.8). Pode faze r o que é certo 
( 1 Rs 15.11) ou o que é errado (1 Rs 16.25) aos olhos de Deus. O homem ora a Deus para 
que este abra os olhos (2 Rs 19.16 = Is 37.17; Dn 9.18). Quando Deus esconde os olhos, 
e le não atende as orações e as necessidades das pessoas ( Is 1.15). Quando vo l ta os olhos 
para o homem, sustenta-o e l iberta-o (SI 33.18; 34.15 [161). 
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A pa lavra t ambém descreve as faculdades espirituais. Depois de Adão e E v a comerem 
o f ruto proibido, os olhos de ambos fo ram abertos. Eles hav iam perdido a inocência e 
agora t inham consciência de sua nudez, tanto física quanto espir i tual (Gn 3.5,7 ) . Os olhos 
podem estar cegos para Deus (Jr 5.21), podem ser cegados por Deus ( I s 6.10; 44.18) e 
podem ser abertos por Deus ( N m 22.31; 2 Rs 6.17). Olhos que contemplam com f é o 
Senhor representam esperança e confiança (SI 133.2). A lei do Senhor i lumina os olhos 
(SI 19.8 [9]; cf 1 S m 14.27, 29, "br i lhar" t em aqui o sentido de " rev igorar " e " rean imar " ; 
Ed 9.8; SI 13.3 [4]). 

Isa ías confessou que v i ra o Senhor com os próprios olhos (6.5). Esse priv i légio, porém, 
é em gera l restr i to a uma dimensão escatológica ( Is 33.17; Ez 38.23; cf A p 1.7). 

Os olhos são um espelho do ínt imo do homem. Os olhos re f l e t em generos idade ' P v 
22.9, "bom olho", lit.), avareza ( P v 23.6, "olho mau", lit.; ARA, " invejoso" ) , propósito 'SI 
17.11), arrogância ( P v 6.17; Is 2.11), humildade (Jó 22.29), zombar ia ( P v 30.17), 
compaixão (Ez 16.5) e cobiça (Ec 4.8). 

A expressão " em seus/teus/vossos olhos" indica a opinião ou ju ízo daquele de quem 
ou com quem se fa la . Em Juizes cada um faz ia o que era reto a seus próprios olhos 
(21.25). O insensato está certo aos seus próprios olhos ( P v 12.15). O templo se tornara um 
covil de ladrões aos olhos dos moradores de Jerusa lém (Jr 7.11). Sara sentiu desprezo por 
H a g a r (Gn 16.4, 5), ao passo que Abraão sentiu tr isteza por Ismae l (Gn 21.11, 12). 

A promessa de preservar com cuidado todo especial se v ê na expressão "pupi la dos 
o lhos" (D t 32.10; Zc 2.8; ARA, "men ina dos olhos"), que indica aqui lo que é precioso. 

Bibliografia: — MlKLISZANSKI, J. K., T h e law of retal iat ion and the Pentateuch. JBL 
66:295-303. — IlICHARDSON, TWB, p. 44-75. — ROBERTSON, E., T h e apple of the eye in the 
Masoret ic Tex t , JTS 38:56-9. — TH AT., v . 2, p. 259-67. 

C.S. 

1613 t]*J? Cayin) //, fonte. É incerta a relação entre este vocábulo e 'ayin I. "o lho ' . 

T e r m o Der ivado 

1613a (ma'yãn) fonte, olho-d'água. 

Este vocábulo designa uma corrente de água proveniente de uma abertura numa 
encosta de morro ou num vale. Deve-se f aze r distinção entre essa palavra, de um lado, e 
"poço" ou "cisterna", de outro. S inônimos são: mãqôr, que também sigrUca f o n t e " , mas 
que é usado f reqüentemente de modo f igurado, e ma'ydn, que basicamente signif ica o 
mesmo que 'ayin. 

A terra de Canaã foi descrita como uma "terra boa, terra de ribeiros de águas, de 
fontes ['ayin1, de manancia is profundos, que saem dos vales e das montanhas" (D t 8.7). 
A o abençoar os f i lhos, Jacó reservou uma de suas maiores bênçãos para José (tr ibos de 
E f r a im e Manassés ) , assemelhando-o a um ramo frut í fero junto a uma fonte (Gn 49.22). 
Isso ta l vez seja re ferência a Manassés e E f ra im serem "plantados" em Canaã, suger indo 
que eles t omar iam posse de terr i tór ios fér te is e importantes. A associação de fontes com 
o ab ismo se vê em Provérbios 8.28, em que a expressão " fontes do ab ismo" t ambém parece 
indicar que o abismo era a or igem de água para as fontes. É dif íci l saber qual o sent ido 
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exa to desse versículo. Ace i tando-se a LXX, parece que é o Senhor que forta leceu, i.e., 
estabeleceu as fontes do abismo, de te rminando os l imites do mar . M a s nesse trecho os 
l imi tes do m a r favorecem a interpretação "oceano", e o 'ayin fhòm t a l v e z tenha o s imples 
sent ido de super f íc ie do abismo. E m Gênes is 7.11 a re ferênc ia é, p resumive lmente , a 
fontes suboceânicas. De uma fo rma ou de outra, a Sabedor ia j á ex ist ia por ocasião deste 
ato d iv ino criador. 

É s ign i f i cat ivo o que aconteceu junto a essas vár ias fontes. A nação de Is rae l 
encontrou re f r i gér io junto às 12 fontes de E l im ( Ê x 15.27; N m 33.9). 

Foi jun to à fonte no caminho de Sur (p rovave lmente Beer -Laha i -Ro i , onde tanto 
Abraão , Gn 20.1, quanto Isaque, Gn 25.11, mo ra ram ) que H a g a r tes temunhou uma 
teo fan ia (Gn 16.7-14) Ma i s tarde usou-se a fonte f í guradamente acerca do Senhor e como 
s ímbolo de seu poder para dar re fr igér io . 

O único uso f igurado da pa lavra ocorre em Deuteronômio 33.28, em que a expressão 
" f onte de Jacó" é para le la de Israel . Israel " jorrou" do patr iarca Jacó, o pai das 12 tr ibos 
(cf. SI 68.26 (271, em que se emprega a pa lavra mãqôr). A constante sucessão de 
descendentes de Jacó hav ia de ser como uma corrente que sempre jo r rar ia água fresca do 
seu manancia l . 

O.S. 

1614 Cip) desfalecer. P rovave lmente uma va r i an t e de yã'êp. 

T e r m o Der ivado 

1614a Cãyêp) débil, exausto, esgotado. 

N a ma ior ia das vezes essa pa lavra descreve um esgotamento físico. Esse esgo tamento 
pode ser provocado por f ome e grandes esforços, como no caso de Esaú ( G n 25.29, 30), dos 
homens de G ideão (Jz 8.4, 5), da nação de Israel (D t 25.18) e de Dav i e seus homens (2 
S m 16.14; 17.29). O vocábulo t ambém pode representar uma situação de sede terr íve l , 
quer concreta (Jó 22.7, P v 25.25) quei imag inár ia ( Is 29.8). 

Usa-se a palavra t ambém f í guradamente . O salmista, vagueando pelos e rmos de 
Judá, percebe que sua a lma se encontra, em muitos aspectos, na mesma situação 
estorr icada da terra em que e le vague ia . A s s im como a terra seca tem sede de água, o 
sa lmis ta t em sede de Deus, a Fonte de V ida (SI 63.1 [21). Essa metá fo ra de Deus como 
água que mata a sede é comum ao An t i go e ao N o v o Tes tamento , como t a m b é m a f igura 
de o homem ter sede de Deus (SI 143.6; Jr 31.25), mui to embora ele, com f reqüênc ia , 
t roque Deus por a lguma outra coisa (Jr 2.13). 

C.S. 

nsr i ; Cêpâ). V e j a o n? 1 583d. 

1615 "TI? Cir) cidade. A raiz é encontrada e m diversas l ínguas semít icas (cf. o ugar í t ico 

V [der ivado de 'yr I ] , que signi f ica " c idade" [UT 19: n? 1 847]) . Der ivação incerta. 
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'ir indica uma povoação permanente sem referência a tamanho ou situação política. 
Nenhuma das palavras que atualmente empregamos (tais como cidade, distrito, povoado 
ou vi larejo, transmite adequadamente o sentido ou a imagem mental despertada por essa 
palavra. N ã o apenas existem diferenças entre a cidade antiga e a moderna, mas também 
havia di ferenças entre as próprias cidades antigas, tornando ainda mais difícil a definição. 
A distinção básica entre uma cidade e uma aldeia (hãtsêr e bdnôt — esta últ ima 
signif ica l i teralmente " f i lhas") é que na antigüidade 'ir t inha muros. As freqüentes 
referências à "porta" da cidade, onde ocorriam atividades governamentais, ressaltam a 
natureza murada das cidades. Os anciãos das cidades são com freqüência mencionados 
como pessoas que t inham algum cargo governamental . Já nos tempos de Gi lgamesh. as 
cidades da MesopotAmia possuíam um concilio de anciãos, os quais o rei t inha de 
consultar antes de iniciar uma guerra. As aldeias ficavam numa área agrícola adjacente 
à cidade e, por sua vez, dependiam da proteção da cidade. 

A . R. Hulst a f i rma que nada se pode dizer com certeza acerca do sentido básico da 
palavra. Ass im mesmo deve-se pensar que algum tipo de fortif icação está relacionado com 
a palavra 'ir (THAT, v. 2, p. 267). A l ém das cidades forti f icadas com muros altos, portas 
e ferrolhos, Deuteronômio 3.5 menciona "cidades sem muros" Cãrê happerãzi). Nestas 
últ imas cidades a proteção deve ter sido bem l imitada. Strathmann assinala que, embora 
a LXX gera lmente traduza 'ir por polis, a idéia grega de "cidade" di fere radicalmente da 
de Israel. Em seu uso sofisticado, polis tem como idéia fundamental a instituição política, 
ao passo que 'ir (cf. o grego 'astu) destacava a condição de lugar protegido. Segundo 
Strathmann, "não há no AT nenhum vestígio do mundo de idéias que os gregos associavam 
com polis.... A importância das cidades [em Israel] repousava na resistência que» devido 
às suas fortificações, podiam oferecer a agressores; na proteção que podiam dar a seus 
moradores" (TWOT, v . 7, p. 23). 

Sinônimos dessa palavra são qeret e qiryâ, ambas com o sentido de "cidade* e com 
nenhuma ou quase nenhuma diferença de significado com relação a 'ir. N o entanto, esses 
dois vocábulos são empregados principalmente em passagens poéticas, sendo que qeret 
aparece exclusivamente em poesia. Ademais, o uso das duas palavras é l imitado ao passo 
que 'ir é usado umas 1090 vezes 

A Bíblia diz que a civil ização urbana começou com Caim, que construiu uma cidade 
e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. N a tábua dos descendentes de Noé <Gn 10) 
diversas cidades são mencionadas, cidades que foram construídas depois ria dispersão a 
partir da torre de Babel (Gn 11). Com base nesses dois trechos, alguns estudiosas pensam 
que há no l ivro de Gênesis uma predisposição contra a cidade (cf. G. WALLIS. Die .Stadt 
in den Überl ie ferungen des Genesis, ZAW 78 [1966]: 133-48). Mas Hulst sustenta que tal 
juízo não corresponde ao testemunho do AT. Assim sendo, as cidades são uma dádiva boa 
do Senhor a Israel (Dt 6.10), e em Gênesis 11o pecado não é a edificação da cidade 'THAT, 

v. 2, p. 271). Cidades continuaram a merecer destaque nas Escrituras até o fim de 
Apocalipse, onde se descreve a nova Jerusalém (Ap 21—22 j. 

Para esse verbete é signif icativo o fato de que cidades possuem virtudes ou defeitos 
de caráter. Em parte isso se deve ao fato de que muitas vezes a palavra "cidade" na 
verdade significa "habitantes". Uma cidade pode gritar (1 Sm 4.13; 5.12) e pode se ag i tar 
(R t 1.19; cf. M t 21.10). Ela pode ser caracterizada como justa ( Is 1.26), fiel (Zc 8.3) e santa 
( I s 48.2; 52.1; N e 11.1, 18). Todas as qualidades acima descrevem Jerusalém. U m a cidade 
pode exper imentar alegria (Jr 49.25), est imular a confiança (Jr 5.17) e ter renome (Ez 
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26.17). E la t a m b é m pode ter qua l idades indese jáve is . Pode se r orgulhosa ( S f 2.15). 
opressora (S f 3.1) e sanguinár ia ( E z 22.2; 24.6, 9, acerca de Jerusa lém, N a 3.1, acerca de 
Nín i v e ) . As cidades, sendo sociedades corporat ivas, estão, por conseguinte , su je i tas às 
bênçãos e mald ições d iv inas. E las são estabelec idas e destruídas, dependendo de seu 
re lac ionamento com Deus. A segurança da c idade p rovém de Deus (SI 127.1). 

U m conhecido conceito do AT é o da c idade de re fúg io . Des ignaram-se seis c idades 
lev í t icas para acolher o homic ida invo luntár io e dar- lhe asi lo. Essas c idades r ep r esen tam 
um esforço para ev i ta r o d e r ramamento de sangue inocente na terra ( D t 19.10). O 
propósito d e tais cidades era contro lar a v ingança de cr imes de sangue, pe rmi t indo que 
a just iça interv iesse en t re o homic ida e o v ingador (cf. IDB, loc. cit.). Essas c idades são 
promet idas em Êxodo 21.13 e pro jetadas para se rem seis e m N ú m e r o s 35.6. E m 
Deute ronômio 5.41-43, depois da conquista Ha Trans jo rdân ia , as três c idades a leste do 
Jordão são citadas; em Deuteronômio 19.2 outras três são prev istas para Canaã . 
F ina lmen te , e m Josué 20.7-8, depois da conquista, todas as seis são c i tadas jun tas 
nomina lmente . O desenro lar da narra t i va é ma is sat is fatór io se ace i tarmos a un idade do 
Pentateuco . 

Bibliografia: — FEINBERG, C. L . , T h e cit ies o f r e fuge , BS 103:411-7; 104:35-48. — 
TDNT, V. 6, p. 522-9. — THAT, v. 2, p. 268-71. 

C.S. 

1616 T U Cyr). A c e i t a c o m o r a i z de : 

1616a +TJ? Cayir) jumento. E m ugarít ico 'r (da raiz 'yr I I ) s igni f ica " jumento " , 
m a s em egípcio denota "bode" (UT 19: n? 1848). C. H . Gordon ass inala que 
uma única pa lavra e m árabe pode incluir "burro " ou "gaze la " . 

O j u m e n t o t inha sido domest icado séculos antes dos patr iarcas de Gênesis . Os vár ios 
usos desse an imal na As ia ocidental se v ê e m c la ramente na Bíb l ia : an ima l de monta r i a 
(Jz 10.4; 12.14), an ima l de carga (Gn 49.11; I s 30.6, 24), presente (Gn 32.15 Í16J). Jó 11.12 
f a z re fe rênc ia a duas caracter íst icas bem conhecidas do jumento : tol ice e te imos ia . A 
re f e rênc ia ma is interessante encontra-se e m Zacar ias 9.9, em que o Mess ias é descr i to 
como a l guém montado num asno (cf. M t 21.1-7 e Jo 12.14), en t rando em Je rusa l ém como 
um rei v i tor ioso. Que tal cer imônia faz ia par te da coroação é a lgo impl íc i to nas 
or ientações dadas por Dav i a Sa l omão para garant i r que este recebesse a coroa: Sa l omão 
dev ia ir montado no j umen to do rei , descendo até G i om e então subindo a té Je rusa l ém (1 
Rs 1.33, 38, 44-45). 

C.S. 

"VI? (Tr ) . V e j a o n? 1 587a. 

D T P Cêrõm). V e j a o n? 1 588b. 

1617 Cayish) Ursa. 

Conste lação celeste da qual a br i lhante estre la Arc turo é a ma is f ac i lmente 
ident i f i cada. Ocorre somente e m Jó 9.9 e 38.32 e m associação com k'síl, "Ór ion" , kimâ, 
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T l ê i a d e s " (ARA, "Sete-estre lo" ) , mazzal(r)ot, "conste lações" (IBB; v e j am-se todas essas 
pa lavras ) . 

N a s duas ocorrências essas es t re las são c i tadas como provas do poder cr iador de 
Deus. Jó (9.9) aponta para os céus como prova do poder e da sabedor ia avassa ladora de 
Deus e, conseqüentemente , da insensatez de quest ionar os caminhos d iv inos. N o entanto , 
como acontece com muitos seres humanos , Jó sabe me lho r na teor ia do que na prát ica , 
pois nos capí tulos seguintes , fus t igado pe las pa lavras daque les que o conso lavam, e l e 
passa a f a z e r e xa t amen t e aqui lo que d issera ser tol ice: quest ionar a sabedor ia dos 
caminhos de Deus. O resul tado é que, na v i são de Deus nos capí tulos 39 a 41, Jó t e m de 
ver-se d ian te do ab ismo entre e le e Deus e é forçado a confessar que suas pa lav ras na 
p r ime i ra par te do capítulo 9 f o ram mais ve rdade i ras do que as que pronunciou depois . 
Deus é o cr iador e sustentador e, nessa condição, enxerga coisas de uma mane i r a que 
desconhecemos. 

E m part icu lar os contextos dos capítulos 9 e 38 suge rem conotações tanto do re la to 
mesopo tâmico quanto do re la to bíbl ico da criação. N o s dois re latos a d i v indade es tabe lece 
as épocas e as estações. Adema i s , e m E n u m a E l i sh (o re la to babi lônico da cr iação) , o deus 
M a r d u q u e estabe lece os lugares dos deuses nos céus — re ferênc ias bem c laras ao sol, à 
lua e às estre las . N o re la to bíbl ico Deus t a m b é m estabe lece esses corpos celestes, mas não 
como deuses, apenas como objetos criados, a obra de suas mãos. Jó t a m b é m os t ra ta dessa 
mane i ra , mas ta l ve z t a m b é m se ache no texto de Jó o sent ido de que Deus derrotou os 
deuses. 

A f o r a isso, a menção a Raabe em 9.13 (ARA, "Eg i t o " ) e ao l ev ia tã no capítulo 41 (ARA, 
"crocodi lo" ) parece ser uma apropr iação de certos t emas l i terár ios p a i a indicar que a 
cr iação não foi apenas uma v i tór ia do poder e da sabedor ia cr iadoras, m a s t a m b é m uma 
v i t ó r i a do bem sobre o mal . E m resumo, o emprego desses vár i os t emas serve para 
destacar a v e r d a d e de que o ab i smo entre a cr iatura e o Cr iador é imenso, ab ismo que só 
pode ser t ransposto a par t i r do lado d iv ino do abismo. 

Bibliografia: — D R I V E R , G. R., T w o astronomica l passages in the Old T e s t amen t , 
JTS 7:1-11. 

J .N .O . 

1618 -GDI? Cakbãr) rato. 

L Des ignação comum de um g rande número de roedores da f amí l i a dos mur ídeos . E m 
v í t i co 11.29 o rato é dec larado imundo. Isa ías 66.17 f a z menção de uma prática pagã 

de comer ratos (co let ivo s ingular ) . Os muçulmanos t a m b é m os cons ideram comest íve is (KB, 

p. 702). Os f i l i s teus so f r e ram uma praga de ratos por te r apanhado a arca ( 1 S m 6; ve ja -se 
~pel). Pa rece que os ratos t r ansmi t i r am uma ep idemia — a s s i m como f r e qüen t emen t e 
~ses e outros roedores t r ansmi t em a peste bubôn ica— e que ta l vez t a m b é m t enham 
usado p rob l emas na agr icul tura. C o m o o fer ta de propiciação, cinco ratos de ouro f o r a m 

devo lv idos j un t o com a arca. 

C.S. 
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1619 e r a s v ('akkãbish) aranha. 

N o AT há apenas duas referências à aranha. Em ambas a ênfase recai sobre a teia, 
que é descrita como transitória ou frágil. Os ímpios serão certamente castigados a 
despeito de sua confiança, que comparada à confiança depositada numa teia de aranha 
(Jó 8.14). E m Isaías 59.5 a teia de aranha s imbol iza algo mau. Isaías assevera que 
s implesmente não darão certo os esforços que a nação faz ia para ocultar sua in iqüidade 
(59.6) por meio da teia que havia criado. Toda coberta que o homem f i zer para o seu 
pecado é tão transparente quanto uma teia de aranha. A "aranha" de Provérbios 30.28 
(ARC) é tradução da palavra é'mãmit e provave lmente se re fere a a lgum tipo de lagarto 
ou lagart ixa. 

C S . 

T O P Cãkôr). Ve ja o n? 1 621a. 

1620 Cãkas) balançar pulseiras, chocalhar, tinir. Este verbo denominat ivo 

ocorre somente no piei, em Isaías 3.16. 

Substantivo de Or i gem 

1620a ODU Cekes) tornozeleira, pulseira ( Is 3.18). 

1621 *~Di? ('ãkar) agitar, perturbar, transtornar, transformar (alguém) em tabu. 

T e r m o Der ivado 

1621a r T t o y {'ãkôr) problema, dificuldade. 

'ákar espelha a dimensão social das ações de um indivíduo. O procedimento negativo 
de alguém (a palavra sempre tem uma conotação negativa) causa uma influência 
perniciosa não apenas na própria pessoa, mas também em outros. Alguém pode 
"transtornar" outrem ou a nação inteira, trazendo o juízo humano ou divino sobre outros. 
KB (p. 703), no que é seguido por Holladay (p. 273), diz que a palavra tem o sentido de 
"transformar em tabu", "lançar para fora do relacionamento (social)" (veja-se SCHWALLY, 
Sem. Kriegs-altertümer, I [19011:41). 

O procedimento assassino de S imeão e Lev i tornou Jacó odioso aos olhos dos 
cananeus (Gn 34.30). Acabe e El ias trocam acusações, cada um af i rmando que o outro era 
o causador dos problemas (seca) então enfrentados em Israel (1 Rs 1.17, 18). Acã , 
desobedecendo à proibição de tomar despojo de Jerico (Js 6.18), mesmo assim o fez e 
causou derrota para toda a nação (Js 7.25; 1 Cr 2.7). 

A pessoa pode t razer problemas para sua própria casa ( P v 11.29; 15.27), e a l guém 
pode perturbar-se a si próprio. U m a pessoa cruel fere-se a si mesma ( P v 11.17). 
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Não somente o homem, mas também Deus pode ser o sujeito desse verbo. Josué 
declarou que o Senhor traria perturbação Cãkôr, ARA, "conturbar") a Acã (observe-se o 
jogo de palavras) por causa de seu pecado (Js 7.25). Deus extirpou Acã da nação. 

'ãkôr. Perturbação, problema. Essa palavra deriva da raiz que significa "perturbar", 
"transtornar". E sempre empregada com 'êmeq, "vale", indicando um local. Foi o lugar da 
execução de Acã e o seu sepulcro, por transgredir a proibição de apanhar despojos de 
Jerico (Js 7.24, 26). Com esse gesto de desobediência ele trouxe "perturbação" (IBB, marg. ) 
sobre Israel. O local aparece com significado escatológico em Isaías 65.10 e Oséias 2.15 
[17]. Será um vale frutífero, com pastagens para o rebanho quando Israel for restaurado. 
U m cenário idílico de paz está associado a esse vale. Será um lugar de "esperança" em vez 
de "perturbação". 

CS. 

1622 nKZDi? Cakshüb) áspide, víbora. 

Cal). Veja o n? 1 624p. 

Cõl). Veja o n? 1 628a. 

1623 3*71? Clg). Aceita como raiz de: 

1623a Cillêg) que fala com dificuldade ( Is 32.4). 

1624 rbi) Cãlâ) subir, escalar. 

Termos Derivados 

1624a nbi? Cãleh) folha, folhagem. 

1624b mi) pilão (Pv 27.22). 

1624c + Cõlâ) I, holocausto. 

1624d tn1b'rJ Cõlâ) II, subida, escadaria. 

1624e Vby Cilli) superior (Jz 1.15; Js 15.14). 

1624f t n ^ i ? Cãliyâ) câmara superior. 

1624g Celyôn) I, alto. 

1624h T]vb2 Celyôn) II, altíssimo. 

1624i t ^Pü (m&al) levantamento. 

1624j tn^i/Ç {ma'ãleh) subida. 

1624k (ma'al) em cima, para cima. 

16241 t r ò p ç {maãlâ) I, aquilo que sobe à mente, i.e., pensamentos (Ez 

11.5). 
1624m t n ^ Ç (ma'ãlâ) II, degrau, escada. 
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1624n tr fp^n (fãlâ) I, conduto d*água, curso dyágua. 

1624o t n ^ ç n (rala) / / , cura. 

1624p Cal) em cima de. 

Existem aproximadamente 900 ocorrências do verbo 'ãlâ no AT. Os significados mais 
comuns nos graus simples são "ir para cima" (mais de 300 vezes), "vir para c ima" (mais 
de 160 vezes ) e "ascender" (17 vezes). Nos graus causativos os dois significados 
predominantes são "trazer para cima" (mais de 100 vezes) e "oferecer" (77 vezes). Os 
outros 230 usos da palavra são traduzidos de dezenas de diferentes maneiras. 

' õ lâ . I. Holocausto, oferta queimada, sacrifício queimado. Este substantivo ocorre 
286 vezes no AT. A explicação usual para a tradução mais comum "holocausto" ou "oferta 
queimada" é que a fumaça da oferta sobe ou ascende até Deus. No entanto, uma vez que 
outros sacrifícios eram queimados, parece provável que haja algum outro conceito 
implícito no uso de 'õlâ para descrever esse sacrifício. Parece que a chave da questão é 
que apenas entre os sacrifícios israelitas o 'õlâ é inteiramente queimado, em vez de 
parcialmente queimado e comido pelos adoradores e/ou sacerdote. É assim que o animal 
inteiro é posto sobre o altar e oferecido como dádiva (minhâ, q.v.) em tributo a lavé. 
"Oferta total" ou "oferta inteira" é uma tradução que transmitiria melhor a teologia do 
'õlâ. Ele é mesmo queimado, mas o ato de queimar é essencialmente secundário em 
relação à entrega da criatura toda a lavé. (Veja-se N . S N A I T H , VT 7 : 3 0 9 . ) 

De acordo com Levítico 1, o 'õlâ poderia ser um novilho, um carneiro, um cabrito, 
pombos ou rolas. Os mamíferos deveriam ser machos e sem defeito, mas não há 
determinação quanto ao sexo das aves. A maneira de sacrificar é apresentada com alguns 
detalhes, mas na maioria das fases do sacrifício não se apresenta nenhuma interpretação 
do seu significado. 

O 'õlâ é apresentado primeiro pois é uma oferta (qorbãn, q.v.) a lavé. ( Lv 1.2, 10, 
14). Caso a oferta fosse um novilho (e presumivelmente também uma ovelha ou cabrito, 
embora isso não esteja claramente especificado nos versículos 10 e 14), o adorador então 
se identif icava com o animal mediante a imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Isso 
talvez simbolize a substituição do adorador pelo animal e indique a transferência da culpa 
do pecado para o animal, mas, conforme assinalado por de Vaux (Roland D E V A U X , Studies 
in OT sacrifice, p. 28), a única outra passagem que menciona esse gesto simbólico de 
transferência é Levítico 16.21, em que o pecado da nação é transmitido para o bode 
expiatório e este é então levado para o deserto. Como o bode é "imundo", ele é levado 
embora, em vez de ser sacrificado sobre o altar. O altar é reservado para coisas santas. 
Mas o mesmo gesto de imposição de mãos volta a ser usado na questão importante da 
oferta pelo pecado e no holocausto, ambos em favor do sacerdote, no carneiro da 
consagração ( L v 8.14, 18, 22) e nas outras ofertas. Parece válido inferir que o gesto 
deixava implícita a substituição, sendo que em alguns casos mostrava que a culpa estava 
sendo expiada e que em outros havia o simbolismo da remoção. Esse ato certamente deixa 
implícita a íntima identificação do adorador com o 'õlâ. O animal pertence de fato ao 
adorador, e. este está apresentando-o como uma oferta ao Senhor. 

A terceira fase no processo é o próprio ato de matar a oferta. Normalmente o ato de 
sacrifício era executado pelo sacerdote, mas no que diz respeito ao 'õlâ, apenas as aves 
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e ram mortas pelo sacerdote — provave lmente dev ido ao tamanho pequeno do an imal e 
à pequena quant idade de sangue ne le existente. Era essencial que o sangue fosse posto 
sobre o al tar . U m novi lho, ovelha ou cabrito era sacri f icado pelo próprio adorador ao lado 
do a l tar ( L v 1.5, 11, 15). Depois disso o sacerdote der ramava o sangue ao lado do a l tar ou 
sobre ele. Só depois de o adorador ter es fo lado e part ido o an imal em pedaços e lavado as 
partes com água é que o an imal todo era entregue ao sacerdote. Este então levava-o para 
o a l tar e a je i tava-o ali, onde era in te i ramente consumido pelo fogo. 

U m caso especial ocorre em 2 Crônicas 29.20-24, quando, no re inado de Ezequias , 
teve início um mov imento re formador . Nessa ocasião os próprios sacerdotes aba te ram os 
animais . E possível , entretanto, que a situação este ja re f le t indo uma rededicação desses 
indiv íduos a I avé e ao seu serviço, e as circunstâncias de fato indicam que os 'õlôt e r am 
o ato de o fe r tar esses homens. Esse acontecimento provave lmente está por trás da 
transferência para os lev i tas do dire i to de sacri f icar os 'õlôt (E z 44.11). 

E m gera l o 'õlá era oferecido junto com a lguma outra o fer ta (.e.g., um minhá), 

embora o 'õlá em si t ivesse poder de expiação ( L v 1.4; cf. 16.24). 
O 'õlá era oferecido por mot ivos específ icos. E m horas de júbi lo e comemoração, um 

'õlâ é uma dádiva que expressa esse júbi lo e que reverencia I a v é (Gn 8.20 e s.; 1 S m 
6.14). Esse sacri f íc io não está l igado aos horrores da morte. (Observe-se espec ia lmente 
acerca disto o mater ia l existente e m Dennis J. M C C A R T H Y , T h e symbol ism of blood and 
sacri f ice, JBL 88:166-76; ve jam-se t ambém suas observações posteriores e m 92:205-10.) 
McCar thy conclui que a postura do AT frente ao uso sacri f ic ial do sangue não tem nenhum 
parale lo . 

U m 'õlâ t ambém pode acompanhar petições para que Deus intervenha em tempos 
de necessidade (Jz 21.4; Jr 14.12). Comum a esses dois tipos de 'õlôt é a consciência 
avassa ladora da necessidade de prestar honra e tr ibuto ao Deus que é santo. 

Dois incidentes part icu larmente problemáticos e que envo l vem 'õlôt são o episódio 
de Saul , em 1 Samuel 13, e o de Je f té , em Juizes 11. O pecado de Saul é ident i f icado como 
o ferecer um 'õlâ como preparat ivo para uma guerra santa contra os f i l isteus. U m a vez 
que o próprio adorador matava o animal , este não foi o pecado de Saul. Apa ren t emente 
o prob lema deveu-se à ausência de um sacerdote para l evar o sangue e a v í t ima até o 
al tar . O adorador podia matar o animal , mas o caminho até o a l tar era pr ivat ivo do 
sacerdote. [Ademais , Saul desobedeceu ao Senhor ao de ixar de seguir as ordens de Samue l 
para esperar sete dias em Gi lga l até que e le v iesse oferecer os sacrif ícios e mostrasse a 
Saul o que este dever ia fazer (1 Samue l 10.8). R.L.H.] 

O 'õlâ de Je f t é foi uma história d i ferente . U m voto fe i to sob a pressão de uma 
derrota iminente era assim mesmo um voto a ser cumprido — ele pensou. O resultado foi 
o sacri f íc io de sua única f i lha como 'õlâ a Iavé . A l guns interpre tam essa passagem 
controversa d izendo que ele consagrou sua f i lha à v i rg indade perpétua para e la serv ir ao 
Senhor e, com isso, determinou a ext inção de sua descendência (ve ja-se G. L . A R C H E R , 

SOTI, p. 278 e ss.). Outros sustentam que ela foi oferecida num sacrif ício humano. Ness e 
caso a repulsa com que esta ação foi recebida tanto por Je f t é quanto pela nação (Jz 11.29-
40) é prova suf ic iente de que o sacrif ício humano não era a norma em Israel . Cf. t ambém 
a re ferênc ia ao sacrif ício do f i lho de Mesa, 2 Reis 3.27. De Vaux a lega que o acontecimento 
aterror izou os israel i tas e estes fug i ram (Studies in OT Sacrifice, p. 62, nota 49). M iqué ias 
(6.6-8), re f le t indo a tradição profét ica posterior, está em perfe i ta harmonia com essa 
posição — de que o fruto do corpo não é aceitável como um 'õlá. O que se requer é a 
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dádiva de si próprio em justiça, amor e submissão. A lbr i ght conclui que "é dif íci l de ixar 
de dar crédito a Israel por ter, com seu exemplo, a judado a incent ivar os adversár ios a 
rea l i zar sacrif ícios humanos na Feníc ia" (YGC, p. 244). 

Holocaustos, um t ipo de oferta desconhecido das rel igiões da Mesopotâmia , e ram 
comuns entre os cananeus, embora sacrifícios humanos não fossem usuais nem mesmo 
ali (ve ja-se Roland DE VAUX, Sacrifice, p. 42 e ss., 66). Dados de Ugar i te , anter iores ao AT, 
e textos fenícios posteriores ao AT o ferecem indícios de rituais que são parale los ao 'õlá 
dos israel i tas. Mas em tudo isso fa l ta um e lemento essencial da prática hebréia: o 
o ferec imento de sangue e o contato do sangue com o altar. A o ferenda da v ida (cf. L v 
17.11, o sangue é a v i da ) ao Deus da v ida faz a di ferença entre um s imples abate de 
an imal e uma oferta sacrif icial aceitável . 

Ve jam-se também os verbetes *ãshãm, kálil, hattd't, min há, qorbãn, shelem, 
shelãmim, zebah. 

Bibliografia: — C U N D A L L , A r thur E., Judges, an introduction and commentary, 
In terVars i ty , 1968; p. 146-9. — M C C A R T H Y , Dennis J., T h e symbol ism of blood and 
sacrif ice, JBL 88:166-76. — M C C A R T H Y , Dennis J., Fur ther notes on the symbol ism of blood 
and sacrif ice, JBL 92:205-10. — VON RAD, Gerhard, Old Testament theology, v . 1, Harpe r 
& Row, 1962. p. 250-8. — DE V A U X , Roland, Studies in Old Testament sacrifice. Card i f f , 
Un ive rs i t y o f Wa les , 1964, p. 27-51, 52-90. 

' õ l â . II. Subida, escadaria. Esse substantivo ocorre somente em Ezequie l 40.26. 
Poss ive lmente é um particípio feminino de 'alâ. 

'illi. Superior. Esse adje t ivo é empregado apenas duas vezes (Js 15.19; Jz 1.15), ambas 
para descrever parte do território que Calebe deu à filha como parte do dote — as fontes 
superiores e infer iores de Debir. (A lbr ight identif icou Te l l Beit M i rs im com Debir , mas 
esse deta lhe geográf ico sugere que os dados disponíveis favorecem a identi f icação fe i ta por 
Ra iney de Rabud com Debir . ) 

' ã l i y â . Câmara superior. Era um aposento no andar de cima, às vezes construído sobre 
o teto de uma casa (1 Rs 17.19, 23; 2 Rs 4.10-11). Segundo parece, ficava local izado e m 
ponto estratégico no muro da cidade (1 Sm 18.33 [19.11) ac ima das portas ou func ionava 
como uma torre de v ig ia ( N e 3.31-32). T a m b é m indicava uma posição social honrosa —® 
uma espécie de apar tamento de cobertura. O rei Acabe construiu um 'ãliyâ para serv i r 
de alto para um altar (2 Rs 23.12), ta lvez seguindo o modelo do templo, que possuía 
aposentos superiores bastante vistosos (2 Cr 3.9). N o calor do ve rão da Palest ina, um 
aposento aberto sobre o teto da casa receberia as brisas frescas e proporcionaria um local 
confortável para o rei t rabalhar (cf. Jz 3.20-25). Em Salmos 104.13, o 'ãliyâ é a "morada " 
de Iavé , de onde e le manda chuva sobre as montanhas. 

te<ãlâ. I. Conduto d'água, curso dyágua. Há uma anomal ia aparente entre as idéias 
de conduto d'água/curso d'água e a raiz que signif ica "subir". Esta anomal ia desaparece 
à luz do fato de que, na Palest ina, os leitos secos dos rios (uádis ) representam com 
freqüência a melhor rota para subir a v i lare jos e cidades. 
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t c ' ã l â . II. Cura. Pa l av ra ident i f icada tanto por The Englishinan's Hebrew Concordance 
quanto por Young'3 Analytical Concordance com fãlâ I (ac ima) , é t raduz ida por "cura" 
em Jeremias 30.13; 46.11 ( l it . ) . A tradução da IBB em Jeremias 30.13, "para a tua fer ida 
não há remédio nem 'cura'", parece vál ida, pois fãlâ é entendido como uma incisão 
( l ong i tud ina l ) ou como um "conduto" para o sangue. 

Schne ider assinala que f reqüentemente o verbo 'ãlâ é empregado como uma 
expressão tradicional que designa a ida a Jerusa lém e ao templo, pois Jerusa lém, tal como 
a maior ia dos centros de adoração no ant igo or iente médio, está local izada no alto de uma 
col ina. ( M a s a idéia de plano mais e levado t ambém se re fe re ao destaque ou eminência . 
N o Japão as pessoas " sobem" a Tóquio , que está local izada ao nível do mar . ) Schneider 
menciona Ste in le i tner com aprovação, o qual sustentou que essa expressão se tornou uma 
des ignação técnica para a at iv idade rel ig iosa no sent ido de ir ao t emplo (TDNT, v. 1, 520 
e s.). 

A l é m disso, o AT sempre fa la de subir aos céus (D t 30.12; A m 9.2; 2 Rs 2.11). 
A inda outro emprego da palavra se acha na re ferência a Deus quando subir a seu 

trono e, na condição de rei, subjugar todos os inimigos de Israel (SI 47.5 (61). 

' e lyôn. I. Alto, de cima, superior, mais alto, supremo. Ad j e t i v o der ivado de 'ãlâ. 
"subir" . Cf. 'ãl. O vocábulo pode ser entendido como uma única pa lavra com dois sentidos 
ou como dois substantivos distintos. 

Esse adjet ivo , der ivado de 'ãlâ, ocorre 22 ou 23 vezes. E empregado acerca de Israel 
(Dt 26.19; 28.1), dos reis davídicos (SI 89.27 [28]), de coisas (e.g., cestos, Gn 40.17; 
aposentos. Ez 41.7; portas, 2 Cr 23.20; etc.) e de lugares ( "o açude superior" , G iom. Is 7.3: 
2 Rs 18.17; "Be te -Horom de cima", Js 16.5, etc.), para descrever a local ização ou indicar 
a posição de destaque. 

' e l y ô n . II. Altíssimo. U m dos nomes divinos, em geral aparece com inicial maiúscula. 
"A l t íss imo" . O emprego de 'elyôn como nome de Deus tem sido objeto de intensos debates 
no estudo do AT. (Ve ja-se o mater ia l específ ico abaixo, no verbe te 'ãl.) Em cerca de um 
terço das vezes que é empregado, aparece como adjet ivo ou como aposto de um dos outros 
nomes div inos. E m cerca de dois terços das ocorrências, 'elyôn aparece sozinho como um 
nome próprio. U m a das idéias básicas da re l ig ião semít ica em geral e do AT em part icular 
é a posição exa l tada e irresist ível da majes tade de Deus. 'elyôn, como nome d iv ino que 
indica a supremacia da div indade, é conhecido em textos tanto ugarít icos Cly, crr 19: 11o 

1 855; AisWUS) quanto fenícios, al i aparecendo como epítetos dos deuses mais importantes 
dos panteões. 

N o AT 'elyôn aparece apenas em poesia e re f l e te as idéias d e onipotência (SI 18.13 
1141; L m 3.38), universa l idade (SI 83.18 [19] ) e/ou constância SI 21.7 [8]). Ass im sendo, 
o pecado do rei de Babi lônia, em Isaías 14.14, não é que e le dese java tornar-se semelhante 
aos deuses ou mesmo um deus, mas que aspirava ser como o Deus Al t íss imo. 

'elyôn é o lugar de proteção e abrigo para Israel (SI 9.2 [31; 91.1. 9 ) e seu rei (SI 21.7 
[8]). E m harmonia com a passagem de Gênesis 14. parece que 'elyôn t em um interesse 
especial por Sião (SI 46.4 [51; 87.5), muito embora seja o Senhor dos céus e da terra. 
Sa lmos 73.11 enfat i za sat i r icamente a fut i l idade de tentar esconder-se do 'elyôn 
onisciente. O que há de pungente em Salmos 77.10 [11] é que essa passagem expressa o 
impensáve l — o onipotente tornou-se impotente . 
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1elyôn ocorre em alguns compostos: 
1. 'êl 'elyôn. A mais antiga ocorrência de 'elyôn no AT se dá junto com o ant igo ape la t ivo j 
semít ico êl (q.v . ) na história de Abraão e Me lqu isedeque (Gn 14.18-22). A l t ass inala que 
o fa to básico acerca dos nomes compostos com 'êl é que parecem estar associados com! 
lugares santos específ icos (e.g., 'êl bêt-'êl, "Deus de Bete i " , Gn 31.13, embora esse seja 
o único exemplo claro que e le cita; A lbrecht ALT, The God ofthe fathers, v e j a b ib l iograf ia , 
p. 11). Com 'êl 'elyôn, no entanto, não é o que acontece. Gênesis 14.19, 22 ident i f ica-o 
como o "possuidor" ( l it. , qõnêh, q.v.) de toda a terra. A IBB, com a tradução "Cr iador" , 
segue a LXX, que t raz ektisen, "criou". Essa perspect iva c laramente impede 'êl de ser 
considerado uma div indade da natureza (e.g., Baa l ) e reforça sua supremacia absoluta. 
Sa lmos 78.35 (cf. N m 24.16) segue esse raciocínio e apresenta El Elyon como o mais 
exal tado. 
2. YHWH 'elyôn. Essa combinação ocorre em Salmos 47.2 [3] e Sa lmos 97.9, em que a 
tradução usual considera 'elyôn como adjet ivo , e e m Salmos 7.17 [151, em que a pa lavra 
é parale la de Yahweh. Sua posição exa l tada e sua ret idão completa de ixam o salmista com 
reverente t emor (nõraO d iante do Grande Rei . 
3. 'êlõhím 'elyôn. Essa combinação ocorre apenas duas vezes. Em Sa lmos 57.2 [31, e la é 
para le la de 'êl gõmêr, que Dahood interpreta como um nome próprio, "V ingador de 
Deus" (Mi tche l l DAHOOD, Theological Studies, 14:595-7). Sa lmos 78.56 (TM) une as duas 
palavras, mas Dahood (Psalms II, AB, in loc.) d iv ide a l inha em duas, fazendo de 'elyôn 
o objeto do segundo verbo 

Bibliografia: — ALT, Albrecht, The God ofthe fathers, 1929, re impresso e m Essays 
in Old Testament history and religion, Doubleday-Anchor, 1 9 6 8 . p. 3 - 1 0 0 . — BERTRAM, 
Georg, "IXJ>I<JTOÇ". In: TDNT, 8 : 6 1 4 - 2 0 . — DAHOOD , Mi tchel l , T h e root GMR in the Psa lms. 

Theological Studies 14:595-7. , Psalms I, II, III, In: AB. 1965, 1968, 1970. — L e v i , 
Del ia V ida , G., 'El 'Elyon in Gen 14.18-20, JBL 63:1-9. 

m ô ' a l . Levantamento. Este substant ivo ocorre apenas em N e e m i a s 8.6, em que o e rguer 
as mãos está associado com a adoração ao Senhor. 

ma 'ã l eh . Subida. Pa l av ra encontrada cerca de 19 vezes, a maior ia de las em re ferências 
geográ f icas a áreas e levadas associadas com cidades específ icas. 

m a ' a L Em cima, para cima. Encontrada cerca de 140 vezes, sempre em locuções 
adverbia is ou em adjuntos adnominais. N a maior ia das vezes re fere-se a relações 
espaciais ou a posicionamentos descritos como "em c ima" ou "para cima", embora mui tas 
ve zes a pa lavra seja empregada em referência a grupos com base na idade m ín ima de 
seus membros (e.g., "de v in te anos para cima", N m 1.3). 

m a ' ã l â . I. Aquilo que sobe à mente, pensamentos. Ezequie l (11.5) emprega mn'a.l.ã 
figuradamente para des ignar as idéias que "surgem à mente " dos israel i tas errantes. 

m a ' à l â . II. Degrau, escada. Vocábulo empregado gener icamente e m re ferênc ia a 
degraus ou escadas, a " r ampa " para o trono, para os muros das cidades, etc. E m 2 Reis 
20.9-11 e Isa ías 38.8 a re ferência a degraus (ARA, "graus" ) obv iamente indica as div isões 
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assinaladas no mostrador do relógio ou, melhor ainda, aos degraus da escadaria ("a 
escadaria de Acaz", Nrv; cf. bj ) . 

Um uso especializado de ma'ãlâ I I acha-se nos cabeçalhos de Salmos 120 a 134 
("cântico de degraus", IBB; "cântico de romagem", ARA). Tradicionalmente isso tem sido 
interpretado como uma série de salmos que eram cantados enquanto os israelitas 
"subiam" a Jerusalém (e.g., SI 122) ou enquanto os levitas subiam os 15 degraus entre o 
pátio das mulheres e o pátio dos israelitas. Dahood (Psalms III, AB, p. 194 e s.), com base 
no manuscrito de Qumran 1 lQPs a Zion 14, é da opinião de que a expressão tem o sentido 
de "cânticos de exaltação". Outra possibilidade é interpretar os "degraus" em termos da 
estrutura literária ascendente dentro de cada salmo individual. 

'al, 'âl , 'ã l i . em cima de. Palavra usada geralmente como preposição ou conjunção, 'al, 
que em geral funciona como preposição, é traduzida de mais de 30 maneiras diferentes, 
sendo que as mais comuns são "acima de", "contra", "ao lado de", "acerca de", "sobre", "em 
cima de". Também ocorre muitas vezes como conjunção, sendo traduzida por "porque", 
"embora". Formando palavras compostas com ke e min, proporciona sentidos mais precisos 
dos significados básicos. 

Teologicamente, 'al é importante no que diz respeito ao substantivo associado à 
palavra e do qual a preposição deriva. BDB e Englishman's Hebrew Concordance 
relacionam apenas seis usos de 'al como substantivo: Gênesis 27.39; 49.25; 2 Samuel 23.1; 
Salmos 50.4; Oséias 7.16; 11.7. Mandelkern acrescenta Jó 36.33. 

Nos trechos de Gênesis e de Salmos 50, a construção é (hash) shámayim meãl. "os 
céus lá em cima", e 'al é usado adjetivamente, quase como "os altos céus". 

Em 2 Samuel 23.1, 'al aparece sozinho numa relação adverbial com o verbo, de modo 
que a l inha diz "oráculo do jovem que foi exaltado acima" (lit.). Semelhantemente, Jó 
36.33 (um texto que Pope [Job, AB, p. 2381 declara que é "notoriamente difícil", conforme 
se vê pela variedade de traduções) é incluído com o substantivo de 'al. Pope entende que 
'ãlãyw, na primeira linha, reflete o antigo nome do deus da tempestade 'Aliy que 
facilmente poderia ser o Deus que controla a tempestade), mas emenda a segunda Unha 
de um modo que prejudica o paralelismo. Delitzsch (Job, in loc.) também viu ai um nome 
divino, mas acrescentou comentando que 'al-'ôleh também se refere a Deus. Em Oséias 
7.16 e 11.7 encontra-se 'al como o nome próprio traduzido pela IBB como "Alt íssimo" (= 
'elyôn veja acima). As emendas feitas pela RSV, "Baal" em 7.16 e "jugo" em 11.7 CõL), são 
especulações interessantes, mas nada acrescentam à nossa compreensão do texto e são 
desnecessárias. 

Agora está claro que os textos ugaríticos empregam 'ly, "Altíssimo", como um epíteto 
para Baal (Lenda de Keret 3:6-9), especificamente num contexto de deus da tempestade 
(UT 19: n? 1 855). Os conceitos correlatos de poder, força, exaltação, etc., encontram 
paralelo nos atributos de 'elyôn. O que se tem aqui é mais um dos denominados epítetos 
semíticos padrões para a divindade (os quais eram comuns entre os povos do antigo 
Oriente Médio), mas, purificado de todas as nuanças pagãs das religiões de fertil idade, 
incorporado ao vocabulário religioso hebraico. 

A descoberta de 'al ou 'ali nesses contextos não apenas ju&tificou a tradução 
"Alt íssimo" nos textos de Oséias e Jó e apresentou elementos adicionais que favorecem o 
uso de 'elyôn como nome divino, como também abriu a possibilidade de identificar outros 
casos do uso de 'al como o nome próprio da divindade. Alguns exemplos representativos 
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1625 t?2 Cãlaz) 
• * 

sugeridos por Dahood são: Gênesis 14.19; 21.33; Deuteronômio 33.12; 1 Samue l 2.10; 
Sa lmos 7.6, 8, 10 [7, 9, 11]; 10.6; 18.41 [42]; 55.22 [23]; 57.2 [33; 62.7 [8]; 68.29, 34 [30, 
35]; 75.8 [9]; 106.7; 119.104, 127, 129, 136; 139.14, 15; 141.3; 144.5; 146.5; Isa ías 63.7; 
Oséias 10.5. 

Bibliografia: — ALBRIGHT, W i l l i a m Foxwel l , From the StoneAge to Christianity, 2a 
ed. Doubleday Anchor, 1957. p. 230-6. , Yahweh and the gods ofCanaan, Doubleday, 
1 9 6 8 (especia lmente capítulos 3 e 4 ) . — DAHOOD , Mitchel l , Psalms /, II, III, In: AB, 
Doubleday, 1965, 1968, 1970. , The div ine name 'êli in the Psalms, Theological 
Studies 14:452-7. — DELITZSCH, Franz , Biblical commentary on the book of Job, 
re impressão, Eerdmans, 1949. — MAY, H .G. , 'A l ... in the superscriptions o f the Psa lms, 
AJSL 58:70-83. — REIDER, J., Substant ive 'al in Biblical hebrew, JQR 30:263-70. — SNAITH, 
N o r m a n H., Sacri f ices in the Old Testament . , VT 7:308-17. 

G.L .C . 

C T O t e Cãlümim). V e j a o n ! 1 630c. 

H p t e Çãlúqâ). Ve ja o n? 1 636a. 

1625 te Cãlaz) exultar, regozijar. 

Termos Derivados 

1625a te ('álêz) exultante ( Is 5.14). 

1625b ? t e ('alliz) exultante, jubiloso. 

Essas palavras descrevem uma emoção de regozi jo, que encontra expressão no cantar 
e no gr i tar . É a lgo impróprio para o af l i to (Jr 15.17) e para aquele que pecou (Jr 11.15). 
E m contraste, é uma reação natural do f ie l (SI 149.5), e t ambém atr ibuída ao próprio 
Deus (SI 60.6 [8] = SI 108.7 [8]). Quando aplicada aos ímpios (SI 94.3) e aos in imigos de 
Israel (2 Sm 1.20; Is 23.12; Jr 50.11), o vocábulo indica uma espécie de satisfação 
perversa. 

C.S. 

1626 na^i? ('ãlátâ) densas trevas. Der ivação incerta. 

te Cêli). V e j a o n? 1 624b. 

te mi). V e j a o n? 1 624e. 

n t e ('ãliyâ). Ve ja o n? 1 624f 

] l t e Celyõn). Ve ja os n?8 1 624g, h. 

r t e ('alliz). V e j a o n! 1 625b. 

Cãli l ) . Ve ja o n ! 1 628b. 

7b*1?? Cãlilâ). Ve ja o n? 1 627c. 
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1627 Cãlal) 

TV^bS Cãlüiyâ). Ve ja o n? 1 627d. 

Cãlttsüt). Ve ja o n? 1 635a. 

1627 Cãlal) I, tratar com severidade, maltratar, zombar, fazer alguém de 
tolo. 

Termos Derivados 

1627a tniV?Íi? Côlélôt) respiga. 

1627b Cãlal) respigar. Verbo denominativo que ocorre apenas no piei. 

1627c trrV*?!; Cãltlâ) devassidão, feito. 

1627d Cdlütyâ) feito (Jr 32.19). 

1627e fVpÇQ (ma'ãlál) feito, obra, 

1627f C ^ f o j n (ta'ãlülim) devassidão ( Is 3.4; 66.4). 

* 

O verbo 'ãlal aparece 13 vezes, sempre nos graus intensivos. E um vocábulo difícil , 
pois não pode ser consistentemente traduzido por uma única palavra. O contexto tem de 
determinar o sentido. Outros homônimos com o sentido de "agir como criança" Cll, em Is 
3.12) e de "at irar" Cll, em Jó 16.15) são faci lmente confundidos com essa raiz. 

Essa palavra trata de relacionamentos. E empregada para indicar o exercício do 
poder sobre outra pessoa, geralmente num sentido negativo, tendo, por conseguinte, o 
signif icado de "maltratar". Indica um grande feito, em geral negativo. 

Pode-se perceber o tom fortemente negativo do verbo em Lamentações. Em 3.51 
aquele que fala (um homem, 3.1, não a cidade personif icada) queixa-se de que seus olhos 
lhe causaram tristeza, i.e., o que viu (destruição, doenças, fome) causou-lhe uma dor 
intensa. A cidade personificada implora a Deus que considere o tratamento duro que está 
lhe dispensando, a ponto de gerar canibalismo (2.20). Ela indaga a transeuntes se a lguma 
vez j á testemunharam um tratamento tão maldoso (1.12) e suplica a Deus para que trate 
os inimigos dela da mesma maneira como a tratou (1.22). Nesse apelo à retribuição 
divina, há o reconhecimento de que Deus é justo e de que a vingança lhe pertence. 

Essa palavra é empregada para descrever a exploração de uma pessoa por outra. A 
mcubina do levita foi sexualmente abusada pelos homens de Gibeá (Jz 19.25). Saul pediu 
ara ser morto e não ser apanhado v ivo pelos füisteus, os quais far iam troça dele (1 Sm 

11.4 = 1 Cr 10.4). Zedequias temia que os judeus que desertaram para o lado dos caldeus 
;sem a maltratá-lo (Jr 38.19). Em Números 22.29 Balaão acusa sua mula de 
icularizá-lo. 

Nessa área as passagens cruciais são Êxodo 10.2 e 1 Samuel 6.6, em que o Senhor 
o sujeito do verbo e os egípcios são o objeto. É correto dizer que o Senhor zomba de 

lém? Ele tratou com impiedade os egípcios? A IBB escolheu no primeiro caso a tradução 
itra "as coisas que f i z " e na segunda optou pelo verbo "castigar". Embora a idéia de 
íbaria cause uma certa surpresa, tanto o contexto quanto a etimologia da palavra 
lerem um tipo negativo de tratamento. Deus tratou os egípcios com severidade porque, 
forme os fi l isteus perceberam, eles endureceram os corações. Fica claro que está ao 
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1627 Calai) 

alcance do poder de Deus e que é prerrogativa sua castigar e disciplinar, mas ele nunca 
age com zombaria, por isso a tradução da ARA, "zombei" , pode ser enganadora. 

F ina lmente o emprego dessa palavra em Salmos 141.4 ocorre numa oração em que 
se pede um coração reto. Há aqui o reconhecimento de que as práticas exteriores dos 
ímpios têm or igem no coração e brotam da boca e dos lábios (cf. Mc 7.15-23). 

' ô l ê l ô t . Respiga. O vocábulo refere-se a uvas e azeitonas que sobram depois de os 
cei feiros te rem fe i to a colheita. Empregado seis vezes, sempre figuradamente para 
des ignar um remanescente, BDB e KB entendem que é der ivado de 'ãlal, mas não está 
clara a l igação com o verbo. O vocábulo indica o remanescente de Israel depois do ju ízo 
div ino completo ( Is 17.6). A mesma f igura de l inguagem é aplicada às nações depois do 
ju í zo universal ( I s 24.13). Miquéias (7.1) confessa sua incapacidade de encontrar um 
remanescente piedoso em Judá. Aqueles que destruírem Edom não deixarão restar nem 
mesmo um remanescente (Jr 49.9; Ob 5). Gideão também emprega o vocábulo em 
referência figurada às façanhas mil i tares de E f ra im (Jz 8.2). 

' ã l i l â . Feito, ação. Pa lavra usada 24 vezes, todas no plural, à exceção de duas (SI 14.1; 
66.5), tendo por conseguinte o sentido de "feitos". É aplicada tanto ao homem quanto a 
Deus, havendo um contraste que parece gr i tante. Os feitos de Deus são justos e 
renomados (SI 9.12; 66.5; 105.1). A s ações dos homens são perversas (SI 14.1). Essa 
característica perversa dos feitos humanos pode ser observada basicamente em Ezequie l , 
em que seis vezes a palavra é paralela de derek, "caminho" (14.22, 23; 20.43; 24.4; 36.17, 
19). 

m a ' ã l ã l . Feito, obra. Vocábulo usado com uma freqüência l ige i ramente maior e com 
uma gama parecida de sentidos. Uma vez mais os feitos dos homens são maus. Usa-se a 
pa lavra três vezes para designar a ação div ina. 

C.S. 

1628 ('ãlal) //, inserir, mergulhar. Empregado apenas uma vez, figurada-

mente , para designar humilhação (Jó 16.15). 

Termos Derivados 

1628a ('õDjugo. 

1628b y ^ g Cálil) fornalha. 

' õ L Jugo. Des igna o jugo tanto de madeira quanto de ferro (cf. Jr 28.2, 4, 11, 14). A 
pa lavra é usada poucas vezes no sentido l i teral de jugo de animal ( N m 19.2; D t 21.3; 1 
Sm 6.7) e der iva de 'ãlal I I em v i r tude da inserção do pescoço dentro do jugo. N a maior ia 
das vezes emprega-se o vocábulo figuradamente para designar: a política opressiva da 
monarquia (1 Rs 12; 2 Cr 10); a escravidão e servidão ( L v 26.13, referindo-se ao Egito; Is 
14.25, à Assír ia , Jr 27.8, 11, 12, à Babi lônia) ; a dominação do pecado ( L m 1.14); o controle 
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benevolente de Deus (Jr 2.20; 5.5). E m Isaías 9.4 [3] faz-se uma referência ao l i v ramento 
do jugo pesado pelo Messias. Cf. a figura de l inguagem em Gálatas 5.1 

C S . 

1629 C^V Calam) I, estar escondido, estar oculto, ser secreto. 

Te rmo Der ivado 

1629a HQ^pn (ta'ãlummá) coisa escondida, segredo. 

O signi f icado do verbo 'ãlam é bastante óbvio. Apenas o particípio passivo ocorre no 
qal (SI 90.8). Os usos mais comuns estão no hif i l , para expressar a idéia causativa 
( "ocultar", "esconder"), ou no nifal, como passivo. Ocorre umas poucas vezes no hitpael, 
provave lmente como ref lexivo. O verbo não é usado em ugaritico nem em árabe, de modo 
que não se pode determinar se a consoante inicial é ayin ou ghayin. Se for ayin, é possível 
que o verbo seja aparentado de 'õlãm; se for ghayin, pode ter dado or igem a 'elem e 
'almâ. 

R.L-H. 

1630 ü b v f i m ) . II . Ace i t a como ra i z de: 

1630a Ceiem) homem jovem (1 Sm 20.22; 17.56). 

1630b fnçbv Calma) mulher jovem. 

1630c C p i b f i fãlümim) mocidade, juventude. 

N ã o existe uma raiz certa para estas palavras. Elas não estão claramente 
relacionadas com 'ãlam I. A opinião de KB de que elas ta lvez der ivem de uma raiz árabe 
que signif ica "estar for temente dominado por desejo" não tem fundamento, especialmente 
pelo fato de que a l i teratura árabe procede de uma época posterior em vários séculos ao 
registro bíblico e de que o relacionamento, caso haja, se deu provavelmente no sentido 
inverso. De acordo com KB, 'almâ significa "moça em idade de casar", "mulher jovem 
(antes do nascimento do pr imeiro filho)". Este últ imo sentido é mera conjectura, pois não 
há nenhum dado que sirva de base para tanto. 

U m a vez que betülâ é usado muitas vezes no AT em referência especif ica à "v i rgem", 
parece razoável supor que a forma feminina da pa lavra em questão não é um termo 
técnico para v i rgem, mas designa uma mulher jovem, da qual uma das características é 
a v i rg indade. Isso é conf irmado pelo fato de que a LXX a traduz por parthenos em duas de 
suas sete ocorrências e de que o anjo citou Isaías 7.14 para José como uma predição do 
nascimento v irg inal . 

A lguns tradutores interpretam Mateus 1.22-23 como um s imples comentár io fe i to por 
Mateus, mas é mais razoável considerar que o argumento que convenceu José foi o fato, 
que o anjo lhe destacou, de que tal acontecimento já fora predito por Isaías. N ã o existe 
nenhum caso que comprove que 'almâ indica uma jovem mulher que não é v i r gem. O 
e lemento v i rg indade é óbvio em Gênesis 24.43, em que se usa 'almâ em referência àquela 
que estava sendo procurada para ser noiva de Isaque. Êxodo 3.8 também é uma passagem 
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1631 (7m) 

obvia. Cantares 6.8 refere-se a três tipos de mulheres, dois dos quais são chamados de 
" ra inhas" e "concubinas". Para designar o terceiro grupo emprega-se o plural de 'almã, 
com o que só seria razoáve l entender a palavra com o sentido de "v irgens". E m ugarít ico 
usa-se a pa lavra em paralelo poético com o cognato de betúlâ. Ve jam-se re ferências em UT 

19: n? 1 969. 
Bibliografia: — W I L S O N , Robert Dick, The meaning o f ' a lma ( A V "V i rg in " ) in Isa iah 

vi i . 14, Princeton Theological Review 2 4 : 3 0 8 - 1 6 . — F E I N B E R G , Char les Lee , T h e v i rg in 
birth in the Old Tes tament and Isaiah 7 : 14 , BS 1 1 9 : 2 5 1 - 8 . — G Ü R D O N , C . H . , ' A lmah in 
Isaiah 7 : 1 4 , JBR 2 1 : 1 0 6 . — K N I G I I T , G . A . F . , The v i rg in and the Old Testament . , RTR 
12:1-13. — LATTERY, Cuthbert , The Emmanue l prophecy: Isaias 7:14, CBQ 9:89-95. , 
The term 'almah in Isaias 7:14, CBQ 9:89-95. — MORIARTY, Frederick, The Emmanue l 
prophecies, CBQ 19:226-33. — STEINMUELLER. J. E., Etymology and Biblical usage of 
'a lmah, CBQ 2:28-43. 

A . A . M . 

1631 Cbv (7m). I I I . Ace i t a como ra i z de: 

1631a •'pil? Côlãm) para sempre, sempre, eterno, para todo o sempre, 
perpétuo, antigo, mundo, etc. Pa lavra provave lmente der ivada de 'ãlam 
I , "ocultar", apontando assim para aquilo que se encontra oculto no futuro 
distante ou no passado distante. O cognato ugarítico é 7m, "eternidade" . 

Conquanto 'Ôlãm seja usado mais de 300 vezes para indicar um prosseguimento 
indef in ido até o futuro distante, o signif icado da palavra não se restr inge ao futuro. 
Ex is tem pelo menos 20 casos em que c laramente se re fere ao passado. Ta is passagens em 
geral apontam para algo que parece estar num passado remoto, mas raramente — 
provave lmente nunca — des ignam um passado sem fim. É assim que em Deuteronômio 
32.7 e Jó 22.15 o vocábulo pode referir-se à época dos antepassados. Em Provérbios 22.28; 
23.10; Jeremias 6.16; 18.15; 28.8, aponta ainda mais para trás. E m Isaías 58.12, 61.4; 
Miqué ias 7.14; Malaquias 3.4, e no aramaico de Esdras 4.15, 19, a palavra c laramente se 
re fere à época logo antes do exíl io. Em 1 Samuel 27.8, em Isaías 51.9 e 63.9, l i e ta lvez 
em Ezequie l 36.2, refere-se aos acontecimentos da saída do Egito. Em Gênesis 6.4 aponta 
para o período pouco antes do dilúvio. Nenhum desses textos transmite a idéia de 
inf ini tude ou de ausência de l imite temporal , mas cada uma delas aponta para uma época 
minto anter ior ao conhecimento imediato daqueles que v i v iam no refer ido contexto. Em 
Isaías 64.4 [3] a KJV traduz a palavra por "principio do mundo"; em Salmos 73.12 e 
Eclesiastes 3.11, por "mundo", sugerindo o início de um uso que se desenvolveu bastante 
no período pós-bíblico. 

Jenni de fende que o sentido básico de " tempos mais remotos" pode indicar tanto o 
passado longínquo quanto o futuro distante ou ainda ambos, devido ao fato de que a 
palavra não ocorre independentemente (quer como sujeito quer como objeto), mas somente 
junto com preposições que indicam direção (min, "desde", 'ad, "até" , 1% "até" ) , ou como um 
advérbio acusativo de direção ou f ina lmente como o genit ivo modif icador na relação 
construta. Nes t e últ imo caso 'ôlãm pode expressar por si mesmo toda a gama de 
signif icados denotados por todas as preposições, "desde os tempos mais longínquos até os 
tempos mais distantes", i.e., assume o sentido de " tempo contínuo ( i l imitado, 
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incalculáve l ) " , " e t e rn idade " (THAT, v. 2, p. 230). J. Bar r (Bib l i ca l words for time, 2.a ed., 
1969, p. 73 ) diz: "Poder íamos , portanto, expressar me lhor o 'sentido básico' como uma 
espécie de var iação entre ' tempo remoto ' e 'perpetuidade' " . Mas , conforme v isto ac ima, às 
v e z e s é empregado acerca de um passado não tão remoto. Quanto ao sent ido da pa lavra 
e m posição atr ibut iva , devemos ass inalar a designação do Senhor como 'êl 'ôlãm. "Deus 
e t e rno " (Gn 21.33). 

A IJCX e m geral t raduz 'ôlãm por aiõn, que t em essenc ia lmente a mesma g a m a de 
s igni f icados. N e m o vocábulo hebraico nem o grego contêm e m si mesmos a idé ia de 
in f in i tude. Isso se v ê tanto no fa to de que às vezes se r e f e r em a acontec imentos ou 
condições que ocorreram num ponto de f in ido do passado como também no fa to de que . às 
vezes , se considera dese jáve l repet i r a pa lavra , dizendo-se não apenas "sempre" , mas 
" sempre e sempre " (o que expressamos com a f rase "para todo o sempre" ) . 

A s duas palavras v i e r am a ser usadas para des ignar uma longa era ou per íodo — 
idéia que às ve zes expressamos em português med iante a pa lavra "século". Os escritos 
judaicos re ferem-se ao mundo presente de labutas como hã'õlãm hazzeh e ao mundo 
v indouro como hã'õlãm habbã'. 

'ad (q.v.) possui substancia lmente a mesma gama de sentidos de 'ôlãm ( g e ra lmen te 

indicando uma longa duração futuro adentro; mas cf. Jó 20.4). 
Bibliografia: — SNAITH, N o r m a n H. , T i m e in the Old Tes tament . , In: Promise and 

fulfillment, essays presented to professor S. H. Hooke., ed. F. F. Bruce, Ed imburgo . Clark, 
1963. p. 175-86. — JENNI, E., Das W o r t 'olãm im AT, Dissertação de teologia. 
Unive rs idade da Basi lé ia , 1953, ZAW 64:197-248; 65:1-35. 

A A M . 

1632 th? Cãlas) regozijar-se (e.g., Jó 20.18; 39.13). 

1633 Cãlaf). S igni f icado incerto. Ocorre somente no piei, em Jó 39.30. r^aTã-

dám, "bebem (?) sangue" . 

1634 Cãlap) cobrir. Ocorre somente no pual e no hi tpael (e.g., C t 5 14 Is 20). 

E m Ezequie l 31.15 'ulpeh é me lhor vocal izado como uma f o rma do pual. 

1635 j t e Cãlats) exultar, regozijar. 

T e r m o Der i vado 

1635a m s t e Cãlitsüt) exultação, usado somente e m Habacuque 3.14. "sua 

exultação era como se est ivessem em v ias de devorar o pobre" (lit_ 

Esse verbo descreve uma reação emocional característ ica principalmente dos justos 
(SI 5.11 [121; 68.3 [41; P v 28.12), que é causada pelo Senhor ( 1 Sm 2.1; SI 9.2 [31). O 
sa lmis ta ora para que seus in imigos não se jam capazes d e exultar, i.e., ter uma a l eg r ia 
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1636 p^V ('Jq) 

perversa por causa dele. A exultação é também uma reação possível da natureza (1 Cr 
16.32) e de uma comunidade (Pv 11.10). 

C S . 

1636 p^U Clq). Ace i ta como ra iz de: 

1636a np-^IJ Cãlüqâ) sanguessuga (Pv 30.15). 

OP Cam), Ci> Cãm), 05? Vim). Ve ja os n ~ 1 640a, b, e. 

1637 "TQi? ('ãmad) estar de pé, permanecer, etc. 

Termos Derivados 

1637a t"IOÍ? ('õmed) lugar. 

1637b f rnOi? ( 'emdà) posto, posição (Mq 1.11). 

1637c t t lQi? ('ammüd), ('amrnud) pilar, coluna. 

1637d (ma 'ãmãd ) atendimento. t *í • 
1637e "HQi?Q (m o ' õ m ã d ) terreno firme, ponto de apoio (SI 69.3). 

Esse termo básico para "ficar", "permanecer", cognato do acadiano emêdu, "apoiar-se 
em", " ficar", "colocar", e do árabe 'amada, "sustentar", "apoiar", é bastante comum no 
hebraico do AT (é usado mais de 500 vezes) . Sinônimos incluem: yãtsab (hitpael ) , 
"posicionar-se"; kún (ni fal ) , " f icar f irme"; nãtsab (nifal ) , "f icar", "permanecer firme"; e 
qüm, "pôr-se de pé", " levantar-se". 

O verbo 'ãmad é usado tão extensamente no AT para designar o ato físico de ficar em 
pé que é impossível um exame abrangente neste verbete, mas o leitor pode consultar as 
classificações completas em RDB e KB. Deve-se dar atenção a certas passagens-chave, 
part icularmente aquelas de valor teológico signif icativo. U m a dessas expressões é "pôr-se 
[ou estarl diante de lavé" , usada, por exemplo, com referência a Abraão em Gênesis 18.22 
(ARA, "permanecer na presença do SENHOR"; cf. 19.27) e a Moisés em Deuteronômio 4.10 
(cf. Jr 15.1, que fala de Moisés e Samuel) . Nesses exemplos "estar diante de l a v é " 
(expressão construída com lipnê [<JM>.]) indica uma postura de oração e intercessão. N ã o 
é de surpreender que os homens tenham sentido necessidade da ajuda de lavé . Mas o fato 
de que os homens podem "se pôr" diante do Criador da eternidade e fazer intercessões é 
profundamente notável. É, contudo, necessário acrescentar a observação de E. Jacob de 
que tal intercessão não é de modo nenhum algo mágico como também não existe uma 
resposta automática de Deus ao intercessor. Ele escreve: "Quer a intercessão seja inútil 
em virtude da grandeza do pecado quer o perdão seja impossível em razão da ausência 
de intercessão (Ez 22.30; Is 59.16), é importante observar que a intercessão é dependente 
da l iberdade divina e que nenhum recurso humano é capaz de levar Deus a perdoar" 
(JTOT, p. 296). 

Outro sentido da expressão "pôr-se diante de lavé " se v ê em Deuteronômio 19.17. 
Nesse contexto as partes em litígio "se apresentarão perante o SENHOR, diante dos 
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sacerdotes e dos ju izes que houver naqueles d ias" (cf. J r 7.10). Ta l apresentação era para 
ju lgamento . Pôr-se d iante de I avé e de seus servos no santuário prenuncia a de f in ição da 
ve rdade e da justiça. A s vezes a nação toda era chamada a v i r até o santuár io central e 
"pôr-se perante o SENHOR" em assemblé ias solenes para atos de sacrif ício (e.g., L v 9.5). 
Servos de Iavé "apresentam-se perante e le " (ARA, "estarão diante de m im" ) como expressão 
de uma at i tude de dedicação, lealdade e serviço. Essa terminolog ia é empregada e m 
re ferência a sacerdotes (e.g., Ez 44.15) e espec ia lmente a crentes sinceros durante o 
per íodo da decadência e apostasia de Israel (El ias, 1 Rs 17.1; 18.15; El iseu, 2 Rs 3.14; e 
Geaz i [com relutância] , 2 Rs 5.16). 

Ass im como José esteve d iante de Faraó (Gn 41.46), Dav i d iante de Saul 1 S m 
16.21), Ab i sague e Bate-Seba diante de Dav i (1 Rs 1.2, 28) e Nebuzaradã d iante de 
Nabucodonosor (Jr 52.12), t ambém o crente está d iante de Iavé numa posição de 
obediência, respeito e prontidão para servir . Ta l posição é tão nobre quanto a ma jes tade 
daque le que é servido. Quando a lguém se põe d iante de Iavé para servi-lo, não ex iste 
honra maior que possa a lme jar . 

U m uso crucial do verbo 'ãrnad e t ema de um debate in termináve l t em que v e r com 
o controvert ido "dia longo" de Josué 1 0 . 1 2 - 1 3 , um dia d i f e rente de todos os outros, quando 
" I a v é ouviu à voz de um homem, pois I avé pelejou por I s rae l " ( l it., Js 1 0 . 1 4 ) . R. D. Wi l son 
expl icou há mui to tempo que o uso de 'ãmad (ao lado do de dôm) nos versículos 12-13 não 
se re f e re ao pro longamento do dia, mas à cessação do calor e da luz do sol, ou seja, um 
ecl ipse combinado com uma tempestade. A derrota do in imigo deu-se não em meio a um 
dia bastante longo e quente, mas nas t revas de uma tempestade. (Acerca desse ponto, 
ve jam-se H. J. BLAIR, em NBC, ed. rev., p. 244; e J. RAE, em WBC, p. 218). D. Pat ten , 
seguindo uma sugestão de I . Ve l ikovsky , associa o f enômeno à passagem bastante 
próx ima de a lgum corpo celeste. 

' õ m e d . Lugar. Substant ivo mascul ino encontrado sob a regência de uma preposição e 
com suf ixo pronominal em escritos posteriores do AT (nove vezes em Dn, N e e 2 Cr ) . 

' emdâ . Posto, posição. Substant ivo f emin ino encontrado apenas em Miqué ias 111 

' a m m ü d , ' a m m u d . Coluna, pilar. Substant ivo bastante comum (110 vezes no AT». usado 
em re ferência às colunas que sustentavam prédios (e.g., Jz 16.25), as colunas de bronze 
do templo (1 Rs 7.15) e a coluna de nuvem e de fogo na teofania de Iavé (e.g., Êx 14 24 

O substant ivo mascul ino 'ammüd, "pi lar" , "coluna", designa colunas estruturais de 

sustentação, colunas vert icais de bronze (como monumento ) , colunas de fumaça, fogo e 

nuvem, e, em expressões figuradas, "colunas" que sustentam a terra e os céus i ve ja-se SI 

75.3 [41; Jó 9.6). Colunas para sustentar estrutura lmente o teto de grandes construções 

f o ram ut i l i zadas desde um período bastante remoto no ant igo Or iente Médio . A conhecida 

história da v i tór ia final de Sansão sobre os filisteus no palácio na cidade de Gaza descreve 

como e le destruiu o prédio, matando mi lhares e também a si mesmo, ao deslocar as 

colunas de sustentação (Jz 16.26-30). J. B. Job assinala que os dados obtidos em sítios 

arqueológicos filisteus sugerem que essas colunas e ram de madeira , firmadas sobre bases 

de pedra ( ve ja o verbete "pi l lar" , NBD, p. 998). O palácio de Sa lomão se caracter izava por 

suas quatro fileiras de colunas de cedro com as correspondentes v igas de cedro < 1 Rs 7.2-
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36). Anter iormente o tabernáculo t ivera colunas, ou postes, de madeira de acácia (Êx 
26.32, 37; cf. 27.10 e ss.). Colunas são mencionadas na descrição do templo de Ezequiel 
(Ez 42.6) e na do palácio de Assuero ( fe itas de mármore, Et 1.6). 

Uma das características peculiares do templo de Salomão são as duas colunas 
isoladas feitas de bronze, denominadas "Jaquim" ( i . e " e l e firmará") e "Boaz" (/'.<?., "nele 
está a força"; 1 Rs 7.13-22). Essas obras de Hirão (Hirão-Abi em 2 Cr 2.13) devem ter sido 
muito imponentes (8,1 m de altura, mais os capiteis, que mediam 2,2 m de altura) c muito 
bonitas (veja-se a descrição dos capiteis em 1 Rs 7.17). Em 2 Crônicas 3.15 a palavra que 
designa a altura das colunas é di ferente da de 1 Reis 7.17 e talvez indique o comprimento 
total das duas colunas (veja-se 'ülcun, "pórtico"). Podemos notar que o texto não diz 
especi f icamente que essas colunas eram isoladas. Possivelmente f icavam nas esquinas 
dianteiras do pórtico ou, caso o pórtico t ivesse laterais fechadas como num vestíbulo, elas 
podiam ter adornado o acesso ao templo, dividindo-o em três aberturas. Colunas foram 
assim util izadas em prédios governamentais em Megido (David U S S I S H K I N , K ing 
Solomon's Palaces, BA 36:78-105, especialmente p. 85, 87 e 98). 

Alguns estudiosos têm sugerido que nessas duas colunas gêmeas talvez ficasse o fogo 
sagrado do templo, com a fumaça simbolizando a presença do Senhor (veja-se J . G R A V , 

1—II Kings, p. 175). De uma maneira ou de outra, as colunas, com sua solidez, beleza e 
nomes simbólicos, representavam a presença do Senhor e a continuidade da dinastia 
davídica. 

Também merece comentário o vocábulo 'ammúd, nas expressões 'cimmúd 'ãnãn, 
"coluna de nuvem", e 'ammúd 'êsh, "coluna de fogo" (Êx 13.21; cf. 14.24, 'ammúd 'êsh 
ufãnãn, "coluna de fogo e de nuvem"; ve jam-se os verbetes 'êsh e 'ãnãn). Esses 
símbolos visuais da presença de Iavé na liderança, direção e proteção de seu povo t inham 
o objet ivo de encorajar Israel e consternar seus inimigos (veja-se N m 14.13-14). Iavé se 
mani fes tava na coluna misteriosa de nuvem diante de Moisés ( N m 12.5; Dt 31.15), e 
Israel j amais esqueceria essa manifestação misteriosa em nuvem, fumaça e fogo (e.g., N e 
9.12). 

m a ' à m ã d . Atendimento, cargo, posto, condição, posição. Substantivo masculino com 
mem locativo prefixado. Dessa maneira o vocábulo refere-se a " lugar de destaque" no 
sentido de "cargo" ( Is 22.19; ARA, "posição") e "serviço", "atendimento" (1 Rs 10.5). 

mo'õmãd . Terreno firme, ponto de apoio. Apenas em Salmos 69.2 [31, numa figura 
de l inguagem que fala de aflição. 

Bibliografia: — AP-THÜMAS, D. R., Notes on some terms relat ing to prayer, VT 
6:225-41. — P A T T E N , Donald W . , Hatch, Ronald R. e Steinhauer, Loren C., The long day 
of Josh.ua and sLx other catastrophies, Pacif ic Meridian, 1974. — W I L S O N , Robert Dick. 
Unders tanding ' the sun stood stilF, Princeton Theological Review 16:46-54, reimpresso em 
W . Kaiser , ed. Classical Euangelical essays in Old Testament interpretation, Baker, 1970. 
p. 61-5. — TDNT, v. 7, p. 641-6. — THAT, v . 2, p. 328-31. 

R.B.A. 
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1638 nDií ( 'mh). A c e i t a c o m o r a i z de: 

1638a ( 'ãmtt) companheiro, colega, parente (e.g., Zc 13.7; L v 5.21). 

llQi? Cummâ). V e j a o n? 1 640b. 

"Tttll? Cammüd). Ve j a o n? 1 637c. 

7ÍBJ? Cammôni). V e j a o n? 1 642a. 

-VQJÜ ('ãmtr). V e j a o n° 1 645c. 

n-qi? d ãmtt). Ve j a o n? 1 638a. 

1639 ('ãmal) labutar. 

Te rmos Der ivados 

1639a t^Di? Cámãl) labuta, trabalho pesado, aflição, dificuldade. 

1639b t^Di? Cámél) I, aquele que trabalha em serviços pesados, sofredor. 

1639c t^DÜ Câmêl) II, extenuante, fatigante. 

O verbo 'ãmal é um dos diversos verbos hebraicos para " t raba lhar a rduamente " , 
" t raba lhar" , " labutar" . Outros verbos impor tantes são: 'ãbad, " t raba lhar" , "serv ir " , e 'ãéã, 
" fazer " , " t raba lhar " ( ve jam-se ambos) , 'ãmal é menos f reqüente do que os outros dois 
verbos e é empregado mui tas vezes com a conotação de esforço en fadonho e m vez da 
nobreza do serviço. O hebraico 'ãmal é cognato do árabe 'amila, " labutar" , e do 
substant ivo acadiano nimêlu, "aqui lo que é produzido pelo trabalho" , "ganho" , "bens". 

A ra iz 'ãmal d iz respei to ao lado sombrio da labuta, o aspecto opress ivo e en fadonho 
do trabalho. U m a perspect iva bíblica do trabalho baseada exc lus ivamente nessa pa lavra 
ser ia incompleta , mas esse aspecto do t rabalho deve ser incluído numa anál ise indut iva 
abrangente . Ass im sendo, Moisés emprega o vocábulo para descrever a f rustração e a luta 
do t raba lhador neste mundo e f êmero e t ransi tór io (SI 90.10). N ã o é de admi ra r que e l e 
c lame ao Deus e terno (usando outros vocábulos ) "e repouse sobre nós a be leza (a obra 
e terna e amorosa ] do Senhor nosso Deus" (lit., v . 17). E m suas d iversas f o rmas a ra i z é 
empregada por Sa lomão e m Eclesiastes enquanto deta lha a frustração, a in f rutuos idade 
e os benef íc ios transitór ios (hebel) da labuta cotidiana; isso se observa quando tal t raba lho 
não é v is to como serviço (ou mesmo adoração! ) a Deus, mas apenas como um traba lho 
fe i to "debaixo do sol". Pa ra aquele , cujo re lac ionamento com Deus é pra t i camente 
inex istente , não há prove i to a l gum (yitrôn) de todo o seu trabalho (Ec 1.3). N o entanto, 
mesmo e m Eclesiastes v is lumbra-se uma descrição superior do trabalho: "é dom de Deus 
que possa o h o m e m comer, beber e des f rutar o bem de todo o seu t raba lho" (Ec 3.13; cf. 
5.18-19 [17-18]). 

' ãmã l . Labuta, trabalho árduo, aflição, dano, tristeza, trabalho de parto, dor, 
injustiça, aflição, iniqüidade, infortúnio, desgraça, perversidade, fadiga, 
impiedade. O que ocorre com o verbo acontece t ambém com o substant ivo: 'ãmãl d iz 
respei to aos aspectos desagradáve is do t rabalho e da labuta. U m rápido e x a m e dos vár ios 
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sinônimos que podem ser usados para traduzir esse substantivo sugerem suas conotações 
negativas. É o caso dos aspectos de af l ição expressos por esse substantivo. Ademais , esses 
e lementos negativos são acentuados por palavras uti l izadas em hendiadis e parale l ismo 
com 'ãmãl: yãgôn, "tormento", " tr isteza" (Jr 20.18); ka'as, "provocação" (SI 10.14); 'õní, 
"desgraça" (Dt 26.7); 'ãwen, "problema", "af l ição" (SI 90.10); shãw, "desvalor" (Jó 7.3); 
shõd, "destruição" ( P v 24.2); rã', "mal " (Hc 1.13); e outros. 

' ã m ê l . I. Operário braçal, desgraça, ímpio, trabalhador. Emprega-se esse 
substantivo em referência a trabalhadores (e.g., Pv 16.26) e à desgraça (e.g., Jó 3.20). 
"Misér ia " (ARA) é prefer ível a "miseráve l " (ARC) em Jó 20.22. 

' ãmêl . II. Extenuante, fatigante. BDB (mas não KB nem L isowsky ) faz, em Eclesiastes, 
distinção entre 'ãmêl II e 'ãmêl I (acima), considerando aquele um adjet ivo verbal 
" labutando", traduzido por "extenuante" (Ec 2.18, 22; 3.9; 4.8; 9.9). 

Bibliografia: — RAINEY, Anson F., A second look at amai in Qoheleth, Concordia 
Theological Monthly. 36:804. — THAT, v. 2, p. 332-4. 

R.B.A. 

1640 GDI? ('mm). Ace i ta como ra iz de: 

1640a +Ei> Cam), Dl? Cãm) povo. 

1640b tED Cim) com. 

1640c iCI/ü (meim) desde, com 

1640d t^tVQQ» ( 'immãnâ'êl) Emanuel, o nome messiânico de Isaías 7.14 e do 

rei de Judá em Isaías 8.10. 

1640e C^ Cam) parente (por parte de pai). 
1640f tn?3i? ( 'ummâ) no lado oposto a, ao lado de. 

'am, 'ãm. Povo, nação. O vocábulo parece derivar de 'ãmam, raiz semítica bastante 
comum (cf., e.g., UT 19 n? 1 864) que significa "abranger", "incluir". Embora haja a lguma 
sobreposição de significados com seus dois sinônimos principais, gôy e l"õm (ve jam-se 
outros sinônimos no verbete gôy), a ênfase peculiar de 'am repousa em sua referência a 
um "grupo de pessoas conforme visto por um de seus membros" ou a um "grupo de 
pessoas em geral" . 

O substantivo 'am aparece em algumas expressões importantes: 'ammi, lo'-'ammi e 
'am hã'ãrets ( "meu povo" e "Não-meu-povo", Os 2.23 [25]; e "povo da terra") . 

No AT f reqüentemente se usa a palavra 'am num sentido genérico em referência a 
um grupo de pessoas que é maior do que uma tribo ou clã mas menos numeroso do que 
uma raça ( l "õm ) . Quando a referência é a um grande grupo, sem indicação a lguma de 
característica ou relacionamento específico, os tradutores têm, em determinados casos, 
traduzido acertadamente 'am por "pessoas". Nas porções aramaicas de Esdras e Daniel 
o vocábulo é, com apenas duas exceções, sempre usado com esse sentido geral (Ed 7.13; 
7.16). 
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Entretanto, 'am é empregado predominantemente para expressar duas características 
básicas dos homens em um grupo: 1) relacionamentos mantidos dentro do grupo ou com 
ele; e 2 ) a unidade do grupo. 

Vários tipos de relacionamento são expressos, implícita e expl icitamente. A lguns 
exemplos são: comunhão religiosa (Gn 17.14, "o incircunciso ... [deve ser] e l iminado do seu 
povo"), relacionamento mãe-fi lhos (Gn 17.16, Sara viria a ser mãe de "reis de povos"), 
re lacionamento com ancestrais (Gn 25.8, "expirou Abraão ... e foi reunido ao seu povo"! 
t ambém 25.17; Gn 49.33), relacionamento rei-sudito (Gn 26.11; Êx 1.9, etc.), laços de 
famí l ia (Gn 36.6, a famí l ia incluía as esposas, filhos, escravos, servos), vínculos judiciais 
(Gn 49.16, Dã deve ju lgar "o seu povo"), relacionamento entre l ibertador/governante e 
libertados/governados (Êx 5.16, etc., refere-se ao relacionamento entre Moisés e os 
israel itas l ibertados), relacionamento social ( N m 5.27, uma adúltera seria "uma maldição 
no meio do seu povo"), relacionamento entre l íder mil i tar e as tropas (Js 3.3; etc.), 
re lacionamento de adoção (Rt 1.16) e relação profética (profetas desde El ias até Malaquias 
dir igem-se a seu povo). 

In t imamente relacionado ao conceito de parentesco entre o povo encontra-se o 
conceito de unidade. Laços religiosos, maternais e ancestrais uniam o povo. O conceito de 
unidade é expl ic i tamente expresso. A unidade podia ser alcançada mediante casamentos 
entre dois povos (Gn 34.16). Foi alcançada quando Deus reuniu homens (Ez 38.12). A 
idéia do povo como um rebanho também exprime a idéia de unidade (Zc 9.16). Existem 
também diversas passagens ( c f 1 Sm 11.11) em que a palavra tem o signif icado de 
" tropas" (ARA, "povo"). 

'ammt, "meu povo", também é empregado amplamente no AT. A lgumas vezes citam-se 
as palavras de um rei ou de um líder quando fala do povo pelo qual é responsável. O 
vocábulo é basicamente usado para expressar o relacionamento entre Deus e seu povo. 
N ã o deve causar surpresa o fato de o vocábulo usado ser 'am, pois, conforme já foi visto, 
e le enfat iza os aspectos de relacionamento e unidade de um grupo de pessoas. 

O Senhor emprega 'ammi pela primeira vez quando fala dos descendentes de Abraão, 
a quem escolheu e com quem está identif icado por intermédio da aliança (Êx 3.7 e s.)! 
Deus sela esse relacionamento de forma ainda mais firme ao redimir o povo, tirando-o do 
Egito (Êx 5.1 e ss.). A proteção constante e a provisão abundante concedida a eles 
test i f icam do amor e interesse incessantes que ele tem pelas pessoas que chama de "meu 
povo" (cf., e.g., SI 78.52-66; 95.7). Deus formou esse povo para si ( Is 43.21; 51.16), deu-lhe 
uma habitação (Sião, Is 10.24) e sobre ele derramou bênçãos e virtudes ( Is 63.18). 

O povo da aliança, em virtude do adultério religioso, tornou-se Lo'-'ammt, "Não-meu-
povo" (Os 1.9-10, [2.1J; 2.23 [251). Ele é destruído por falta de conhecimento (Os 4 .6), o que 
deixa basicamente implícita uma rejeição do Senhor, sua aliança, seu amor e sua lei. 
A inda que muitos dentre o povo se desviem e sejam castigados (Jr 15.17), Deus manterá 
um remanescente, que será 'am ( Is 11.11, 16; 46.3; Êx 8.9, 11). Ele ainda o salvará (Zc 
8.6, 11), e o Senhor dirá "é meu povo" (Zc 13.9). 

O povo da aliança do Senhor será um povo unido. Isso não significa que apenas 
descendentes biológicos de Abraão são o 'am. Provenientes do Egito, da Assír ia ( Is 19.25) 
e das nações v iz inhas de Israel existem aqueles que hão de ser incluídos e registrados 
como povo de Deus (SI 87). 

A expressão 'am hã'ãrets é empregada com freqüência, mas o sentido var ia de uma 
época para outra. R. de Vaux (AI, p. 70-2) assinala que nos períodos mais antigos da 
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história "povo da t e r ra " re fer ia-se ao conjunto de homens l ivres de vár ias nacional idades 
Gn 23.13). A expressão t ambém é usada para fazer dist inção entre os nat ivos da terra 

e os imigrantes (Gn 42.6). A mesma expressão indica ainda todo o Israel ( L v 20.4) ou todo 
o povo e m contraste com os membros da rea leza (2 Rs 16.15). BDB t ambém traz 'am I I com 
o s igni f icado de "parente" , e essa pa lavra é de fato usada e m nomes teofóricos. Ta i s usos. 
contudo, podem ser agrupados no verbete 'am, "povo". 

' i m . Com, ao lado de, em meio a, junto de, do meio de, entre. A preposição 'im, ass im 
como o substant ivo am, expressa o conceito de abrangência, part ic ipação e companhia (cf. 
UT 19 n ! 1 863). Os homens podem estar juntos, lutando um com (contra ) o outro (Gn 
26.20); podiam herdar juntos (Gn 21.10; Js 22.9); e podiam fa la r um com o outro, es tar 
sat is fe i tos um com o outro, ser bondosos um com o outro. 

Deve-se ressal tar o seguinte: 1) o conceito básico transmit ido pela preposição é o de 
comunhão, companheir ismo, exper iências comuns de sofr imento, prosperidade, etc.; 2 ) a 
palavra pode en fa t i za r um dest ino ou sorte comum, a despeito da posição social, local, etc.; 
3) a preposição, como acontece com todas as demais, pode ter c laras implicações 
teológicas. Todas as preposições indicam re lac ionamentos, e 'im e m part icular ressal ta um 
re lac ionamento muito próximo. Deve-se mante r esse t ipo de re lac ionamento entre Deus 
e o homem, entre o homem e seu semelhante , pois isso é essencial para a salvação de toda 
pessoa, para sua v ida eterna, e para a adoração e o serviço a Deus. 

yet t ambém signi f ica "com", mas 'im expr ime me lhor o conceito de re lac ionamento e 
das duas preposições é a mais comum. 

m ê ' i m . Desde, da parte de, com, ao lado de. Esta preposição combina duas outras 
preposições com sentidos aparentemente contraditórios: 'im, " junto de", "com", e min, "de" , 
" fora de". A idéia especí f ica é a de afastar-se de estar junto. Essa preposição ocorre depois 
de pa lavras com o sentido de, por exemplo , "part ir" , " remover " , "v i rar" . Ass im sendo, fa la-
se da eventua l idade de um coração desviar-se "de estar junto de " Deus caso e le se vo l te 
para as coisas abomináve is de Canaã (Dt 29.18). 

Ex is tem outros usos dist intos de m e i m : 1) Quando a lguém procura conselho, 
or ientação, a verdade , e le pede, solicita, suplica isso "da parte de" a lguém. Ass im sendo, 
mtim indica fontes disponíveis e m que se pode buscar a juda. Isso é par t icu larmente 
vá l ido quando homens se vo l t am para Deus, fazendo indagações e pedidos. 2 ) 
I n t imamen t e re lacionada com o i tem anter ior é a idé ia de procedência. S ina is e 
marav i lhas v ê m "da parte de " Deus ( Is 8.18). E le t ambém envia sua pa lavra , 
pronunciando sentenças (Gn 41.32), f azendo ju ízos (2 C r 10.15) e dando paz ( 1 Rs 2.33). 

' i m m ã n ü è l . Emanuel, Deus está conosco. Este nome próprio ocorre duas vezes . É o 
nome a ser dado à criança que nascerá da v i r gem ( Is 7.14). Isaías dir ige-se ao rei de Judá, 
da d inast ia davídica, como Emanue l (8.8). O profeta t ambém apresenta o sent ido e a 
apl icação do nome ao destacar que, apesar da desobediência de um rei, Deus estará com 
o povo da sua al iança ( I s 8.10). 

O nome Emanue l expressa a verdade que Deus mani fes tou de d iversas mane i ras ao 
povo da sua al iança e m épocas anter iores a Isaías. E le havia dito espec i f i camente que 
ser ia o Deus de Abraão e de sua descendência (Gn 17.7). E le ir ia com Jacó (Gn 28.15) e 
Mo isés (Êx 3.12). Deus identi f icou-se com seu povo ao d izer que os hav ia tomado para 
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se rem sua possessão (Êx 19.5-6). O anjo com o seu nome iria com o povo e o guardar ia (Êx 
23.20.24). A Josué ve i o a pa lavra "como fu i com Moisés , ass im serei cont igo" Josué (Js 
1.5). Pa ra Dav i Deus disse " fu i cont igo" (2 S m 7.9). 

Sa l omão orou s inceramente para que o Senhor est ivesse com e le e com Israel assim 
como t inha estado com Davi (1 Rs 8.57). Por meio de vár ios meios v is íve is , L e n u v e m , 
coluna de fogo e a arca da al iança, o Senhor conf i rmou sua palavra. E l e es teve com seu 
povo. L iderou, susteve e abençoou o povo. 

Isa ías, dir ig indo-se a Acaz , assegurou-lhe que o Deus f ie l da a l iança es tava presente 
ass im como t inha estado e ass im como ainda estar ia no F i lho encarnado que nasceria da 
v i r g em. Desse modo o re lac ionamento ínt imo passado, presente e futuro da presença de 
Deus com o seu povo resume-se no nome Emanue l . (Quanto a uma consideração mais 
abrangente do ponto de v is ta bíblico, cf. E. J. Y O U N G , Immanue l , e m NBD, p. 556-7; quanto 
a uma exposição crít ica moderna, cf C. N O R T H , em IBD.) 

' i immâ. No lado oposto a , em oposição a, ao lado de, bem por perto, tal quaL £ssa 
preposição indica a re lação de grande prox imidade de, ou de posição oposta a. por 
exemplo , certas partes do tabernáculo (Êx 25). S ime i posic ionou-se 'ummâ , "no lado oposto 
a", Dav i , e at irou pedras 'ummâ, "perto de", Dav i (2 S m 16.13; ARA, respectivamente, "ao 
lado de " e "contra" ) . 

Bibliografia: — TDNT, v. 2, p. 364-9; v. 4, p. 32-7. — THAT, v. 2, p. 290-324. 325-7. 
G.V.G. 

1641 CÇi? Cãmam) escurecer, obscurecer (e.g., Ez 31.8). 

1642 Cammõn), ('ammôn) Amom. 

T e r m o Der ivado 

1642a r r â a Cammôni) amonita. 

' a m m ô n . Amom. Esse nome próprio ta lvez se re lac ione com a ra iz 'amam. Em ugarítico 
as t rês consoantes 'mn indicam um uso enfát ico de "com" ou então o sentido de ""comigo" 
(UT 19: n? 1 868-9). Mas Gordon (UT 19: n? 1 861) é da opinião de que o n final é um 
e l emento enfát ico da preposição 'im. 

O nome reve la mais do que um re lac ionamento consangüíneo. A filha mais nova de 
Ló , ao dar ao filho o nome A m o m , expressa a relação incestuosa em que ela o concebeu, 
..i.e., "um f i lho com meu pai/povo" (Gn 19.30-38). O AT nada fala da juventude de A m o m 
nem da de seu pr imo- irmão, Moabe (que t ambém nasceu de uma relação incestuosa). O 
que se sabe é que Israe l , durante a Conquista , não teve permissão para molestar ou 
atacar os descendentes de A m o m nem de lhes t omar os bens por causa da promessa de 
Deus ao sobrinho de Abraão , L ó ( N m 21.24; Dt 2.19). Israel tinha de incluir Amom como 
seu parente . T inha de respeitá- lo como um daqueles que tinham um relacionamento 
especí f ico com seu pai Abraão . Deus havia-se dado a Amom e aos seus descendentes como 
uma bendi ta possessão. Portanto, não se pode negar os privilégios e responsabilidades de 
na tureza re l ig iosa que A m o m t inha com re lação a Israel (e a Moabe ) . 
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' a m m ô n i . Amonita. Os amonitas, descendentes de A m o m , hab i tavam a marg em oriental 
do Jordão, a norte de Moabe. O Senhor destruiu os refains, t ambém chamados zanzumins, 
que ali moravam (Dt 2.20). Mais tarde parte da região foi tomada dos amonitas pelos 
amorreus, que v i e ram da margem ocidental do Jordão ( N m 21.25-35). Quando os f i lhos 
de Israel procuraram entrar na terra promet ida a part ir da margem oriental do Jordão, 
os amonitas t i veram uma oportunidade ímpar de ser abençoados por meio de um 
re lac ionamento amistoso e de cooperação com os descendentes de Abraão (Gn 12.1-3). A o 
contrário do que f i zera com os amorreus e outros povos que hab i tavam nas reg iões de 
Gi leade e Basã, Israel não atacou seus parentes distantes, os amonitas (D t 2.37). Mas os 
amoni tas uniram-se a Moabe em vár ias oportunidades para tentar arruinar Israel . Por 
isso, perderam o direi to de nem mesmo um único amonita poder se ident i f icar com Israel , 
o povo da al iança, por pelo menos dez gerações (Dt 23.3-6). Salomão, porém, levou 
mulheres amonitas para o seu harém (1 Rs 11.1). U m a dessas foi N a a m á , mãe de Roboão 
(1 Rs 14.31). 

Os amonitas fo ram derrotados pelos israel i tas em vár ias ocasiões: por Je f té (Jz 11), 
por Sâul ( 1 S m 11), por Davi (2 Sm 10; 12). Os amonitas t inham o seu próprio deus, 
chamado Mi lcom (1 Rs 11.5). T a m b é m adoravam Camos, o deus de Moabe (Jz 11.29; 
mencionado t ambém na pedra Moabita ) . A s duas div indades também fo ram adoradas 
pelos israel i tas e m certas oportunidades. 

Os amonitas a f l i g i ram cont inuamente os descendentes de Abraão ( A m 1.12-15; J r 
40.13; N e 2.10, 19). Vár ios profetas pronunciaram a maldição de Deus sobre eles ( S f 2.8, 
9; J r 49.1-6; Ez 25.1-7). A o invés de desfrutar as bênçãos da al iança, a at i tude deles para 
com o povo da al iança fez sobrevir- lhes a maldição div ina. 

G.V.G. 

^ Z Q I ? Cimmãnü'êl). Ve j a o n? 1 640d. 

1643 CQi) Cãmas), ÜQV Cãmas) pôr carga em, levar uma carga (e.g., Gn 44.13; 

N e 13.15). 

T e rmo Der ivado 

1643a HDÇ^Ç (ma'ãmãsâ) carga, fardo (Zc 12.3). 

1644 pÒi? Cãmõq) ser profundo, aprofundar. 

Termos Der ivados 

1644a TpQi; Cêmeq) vale. 

1644b pQV Cõmeq) profundidade ( P v 9.18; 25.3). 

1644c tpCi? Cãmêq) profundo. 

1644d tpbl? Cãmõq) profundo. 

1644e t C p Q I Í Ç (ma'ãmaqqim ) profundezas. 
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O verbo 'ãmõq pode ser comparado com o s inônimo shãqã', "a fundar " , e os 
substant ivos m'tsôlá, "pro fundeza" , "pro fundidade" , tsülâ, "abismo" , e fhôm, "profundeza ' ' . 
E cognato do árabe 'amuqa , "ser profundo", do acadiano eméqu, "ser ( p ro fundamente ) 
sáb io " (cf. emüqu, "poder" , "capacidade" ) , e do ugarit ico 'mq I I , " f o r t e " ( ve ja-se UT 19: n? 
1 874). 

O verbo 'ãmõq é encontrado no grau qal numa exc lamação e m que o sa lmis ta exu l ta 
e m louvor descri t ivo: "Quão grandes, SENHOR, são as tuas obras! Os teus pensamentos , 
que pro fundos ! " (SI 92.5 [6]). Nos outros oito usos do verbo, 'ãmõq encontra-se no hi f i l , 
"apro fundar " . 

N a profecia de Emanue l , I a vé fa la a Acaz por in termédio de Isaías, desaf iando-o a 
ped i r um sinal que se ja uma espécie de garant ia de que se cumpr i rão as suas pa lavras 
acerca de Re z im e Peca, aqueles "dois tocos de tições fumegan t es " ( Is 7.4). Deus lança o 
desa f io verba l para que Acaz faça um pedido, "se ja do fundo da habi tação dos mortos, se ja 
lá do a l to " (MM, Is 7.11). (Essa interpretação pressupõe que sh"ãlâ seja entendido como 
Sheol com um hê locativo. A interpretação a l ternat iva é " f a ze teu pedido 'com 
intens idade ' ou faze-o lá e m c ima" . Ass im entende E. J. Y O U N G , The book of Isaiah, 
Eerdmans , 1965, v. 1, p. 277-8. Cf t ambém ARA e IBB. Y o u n g interpre ta sh"ãlã como um 
impera t i vo paragógico precedido de um in f in i t i vo do hi f i l usado adverb ia lmente . ) Acaz , 
com p iedade f ing ida, objeta. Os exemplos restantes de 'ãmõq aparecem e m contextos de 
ju l gamento . Isa ías 29.15 diz "ai dos que escondem pro fundamente o seu propósito do 
S E N H O R , e as suas próprias obras f a zem às escuras", como se Deus não v isse nem 
soubesse! (Cf. I s 30.33, que fa la de " To f e t e " [ARC, tõpet, q.v.; ARA, " f o g u e i r a ! , 
t rans fo rmada numa pira funerár ia pro funda para o rei da Ass í r ia ; 31.6, que fa la de Israe l , 
que " f e z pro funda revo l ta " [ l it . ] . ) Je remias adver te seus ouv intes a fug i r e se abr igar do 
ju ízo , " ide ao fundo para hab i tardes" ( l it . ; ARA, " ret i ra i -vos para as cavernas" : J r 49.S. 
re fer indo-se a Dedã; 49.30, a Hazor ) . Osé ias 5.2 é de dif íci l tradução, mas a idéia gera l 
é, p rovave lmente , "os revoltosos 'se apro fundaram' na depravação" (cf TB, mas v e j sm-se 
os comentários; cf 9.9). 

' è m e q . Vale. U m substant ivo comum no AT, cognato do ugarit ico 'mq I . 
O substant ivo 'èmeq, " va l e " (ugari t ico 'mq I ) , é usado 70 vezes no AT. eni t e r^ l e m 

designações geográ f icas específ icas, ta is como "o va l e de S id im" (Gn 14.3). E m N ú m e r o s 
14.25 Israel , e m seu pecado e rebeld ia , é l embrado de que naque la época os ama lequ i tas 
e os cananeus es tavam morando nos va les (onde des f ru tavam o f ruto da t e r ra ' A 
agr icul tura era desenvo lv ida nos va les de Canaã (e.g., 1 Sm 6.13; J r 49 4. 51 6-5.13 [14] 
pois nas col inas a erosão era maior . T a m b é m nos va les os carros podiam ser usados com 
ma io r v a n t a g e m (ve ja-se Js 17.16). N a sér ie de guerras entre Israe l e a Sír ia , nos d ias de 
Acabe , os conselheiros sírios e r raram g ravemente ao supor que I a vé era u m deus apenas 
das montanhas e impotente nas planícies e nos va les (1 Rs 20.22-30 Va les aparecem nas 
descrições do ju í zo d iv ino e m escritos proféticos. M iqué ias 1.4 fa la de montanhas que se 
de r r e t em debaixo de Deus e de que "os va les se f endem; são como a cera d iante do fogo, 
como as águas que se prec ip i tam num abismo". 

' ã m é q . Profundo, estranho. Empregado com referência à fa la, a me lhor tradução desta 
pa lavra é " in inte l ig íve l " , "obscuro", "es t ranho" ( I s 33.19: Ez 3.5-6). Compare-se com o 
lõ^êZy " l íngua estranha" , do povo egípcio, em Sa lmos 114.1. 

1137 



1645 Cámar) 

4ãmõq. Profundo. Esse adjet ivo ocorre 16 vezes no AT (sete delas e m Lv 13, em que 
designa a grav idade da lepra). Em Provérbios 'ãmõq descreve a fa la e o pensamento do 
homem ( P v 18.4; 20.5) e a terrível destruição que se acha nas prostitutas ( P v 22.14; 
23.27). 

m a ' ã m a q q i m . Abismo oceânico, profundezas. Refere-se a águas no sentido l i teral ( Is 
51.10) e figurado (SI 69.2 [31, 14 [15]; 130.1 — um símbolo da afl ição; cf. Ez 27.34, que 
fa la da queda de Tiro ) . 

R.B.A. 

1645 Cãmar) amarrar em feixes. Este verbo denominat ivo ocorre apenas uma 

ve z (SI 129.7), no piei. 

Substantivo de Or igem 

1645a ~1QÍJ Cõmer) I, feixe (<e.g., Dt 24.19; L v 23.11). 

1645b Comer) II, ômer (Êx 16). U m décimo do 'êpá, " e fa " (<q.v.). 

1645c Cdmir) faixa de terra ceifada, fileira de espigas caídas (e.g., A m 

2.13; Jr 9.21). 

1646 1Ü2 Cãmar) II, ser tirano com. Ocorre somente no hitpael (D t 24.7; 21.14). 

ÈQi? Cãmas). Ve ja o n? 1 643. 

1647 Cnb). Ace i ta como ra iz de: 

1647a 2ZV Cênãb) uva(s) (e.g., Dt 32.14; Gn 40.10). 

1648 Cõnõg) ser macio, delicado. Ocorre somente no pual (Jr 6.2) e no hitpael 

(e.g., Dt 28.56; Is 66.11). 

Termos Derivados 

1648a Cõneg) delicadeza, prazer requintado ( Is 13.22; 58.13). 

1648b Cánõg) delicado ( Is 47.1). 

1648c (ta'ãnâg) delicadeza, prazeres. 

1649 "TO Cãnad) enlaçar, enfaixar (Jó 31.36; Pv 6.21). 

Te rmo Der ivado 

1649a n Í j " P P (maãdannôt) laços, faixas (Jó 38.31; 1 Sm 15.32). Aparente-

mente der ivado de 'ãnad por metátese. 
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1650 Í13Ç ('ãna) I, responder, corresponder, testemunhar, falar, gritar. 

T e r m o s Der i vados 

1650a TO? Cõnâ) ato sexual ( Ê x 21.10; Os 10.10). 

1650b t n i ; (et) tempo. 

1650c tnPU; Cattâ) agora, 

1650d T ' ^ Citti) no devido tempo, prontamente ( L v 16.21). 

1650e t|JT (ya'an) devido a, em razão de. 

1650Í tn j i íÇ (ma'ãneh) resposta. 

1650g t i » 1 ? (lema'an) a fim de que. 

Bas i camente a ra i z 'ãnâ I t em o sent ido de " responder" . A l g u m a s de suas conotações 
c o n f i r m a m sent idos encontrados esparsamente e m ugarít ico, ta is como " f a l a r " ou ~d izer\ 
Faça-se dist inção entre , de um lado, esta ra i z e, de outro, 'ãnâ I I , "ocupar" , 'ãnâ IT1. 
"a f l i g i r " , "opr imir " , e 'ãnâ IV , "cantar" . A ra i z ocorre 617 vezes . 

O sent ido ma i s f r eqüente dessa ra i z é o de " r esponder " e é, mui tas vezes , e m p r e g a d o 
com 'amar , "d i zer " , e, e m menor número , com dãbar, " fa lar " . A s ve zes é empregada numa 
c láusula não verba l . Cor responde a qãrã\ " chamar" , e (com menor f r eqüênc ia ) a zaaq. 
" c l amar " . Deus não está obr igado a responder à pessoa que chama por e le . P o r 
conseguinte , o sa lmis ta d iz " r esponde-me" (SI 4.1 [2J, 13.3 (41). A s s im sendo, o v e rbo pode 
ocorrer , na seção de pet ição dos sa lmos de lamento , como par te do t ema usual de sup l i car 
a Deus para que e l e se ja f avo ráve l . Samue l adve r t e I s rae l de que Deus não responderá 
aos pedidos de a l í v io quando a a f l i ção lhes sobrev i e r como resul tado de sua rebe l ião (1 S m 
8.18). Todos os pro fe tas r eg i s t ram o s i lêncio do Todo-poderoso ( M q 3.4; Is 46.7). Quando 
d i r i g ida para Deus, essa ra i z é para le la às pa lavras que ind icam que Deus presta a tenção 
à s i tuação (SI 55.2 [31) e l ivra o supl icante (SI 60.5 [71). Deus pode responder de modo 
ve rba l ( I s 14.32), ou não-verbal , como com fogo (1 C r 21.26) ou t rovão 

( Ê x 19.19). E m 
todos os casos está claro que " responder " à oração eqü i va l e a t ra tar f a v o r a v e l m e n t e aque l e 
que f a z a súplica. A base para f a z e r ta l pet ição é a ret idão, a miser icórd ia e a v e rac i dade 
de Deus (SI 69.13 [141). Mu i t as vezes pede-se sa lvação espir i tual (SI 20.6 [71, 9 [10]. 38 15 
[161) e/ou f ís ica (SI 22.21 [221, 60.5 [71). V a l e ass ina lar que as súpl icas in t roduz idas por 
essa ra i z são. e m gera l , súpl icas por yãsha', " sa lvação" e reconhecem que Deus é o único 
sa l vador (SI 118.21). Quando Deus desaf iou os homens (por in t e rméd io de Mo i s és e dos 
pro fe tas ) , e l e esperava uma resposta, uma correspondência apropr iada de obediênc ia . 
Recusar-se a isso era pecar (J r 7.13; Is 65.12). 

U m s igni f icado secundár io dessa ra iz é o de " test i f icar" , reca indo a ên fase no "Talar" 
Cúd, q.v.). E m mui tos desses casos tem-se e m v is ta um processo jur íd ico (rib ; 1 S m 12.3). 
Isso é espec ia lmente in teressante e m textos como Isa ías 3.9; 59.12; e J e r e m i a s 14 7. e m 
que pessoas são ju l gadas e consideradas culpadas por Deus. Esse uso t em, no entanto , um 
sent ido ma i s genér ico, con forme se v ê e m seu emprego no nono m a n d a m e n t o (Ex 20.16). 
E m ge ra l tal uso aparece numa expressão id iomát ica , 'ãnâ be, mas há exceções ( Ê x 23.2; 
H c 2.11). 
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Outro sent ido secundário é o de " f a l a r " ( ve ja-se JOÜON, Respondi t et Dix i t ) . A ra i z 
f r eqüen temente indica o início de uma conversação (Jó 3.2; C t 2.10; 1 S m 9.17). P o d e 
re fer i r -se a um berro estr idente , como o de an imais ( I s 13.22), ou um brado, como o de 
v i tó r ia ( Ê x 32.18; J r 51.14). 

N o caso de lfma'an ( ve ja t ambém abaixo) , a conotação "a f i m de que " ocorre com 
a lgum f i m conhecido e p lane jado em mente , t ransmit indo, por conseguinte a idé ia de " com 
v is tas ã reação dese jada de". Ab raão orientou Sara a d i zer que era sua i rmã para que 
tudo fosse bem com e le (Gn 12.13). Jeú fez uma festa cujo objet ivo aparente era honrar 
Baa l . O ob je t ivo oculto, no entanto, e ra destruir os adoradores desse deus (2 Rs 10.19). 
Isso a juda a en tender passagens como Jeremias 7.10, e m que o povo é censurado por v i r 
ao t emplo enquanto amava o pecado e " t em ia " a Deus. N a v e rdade es tava t en tando 
apaz i guar a Deus a f im de que pudesse cont inuar pecando. 

T a m b é m se emprega essa pa lavra em relação às ações de Deus na His tór ia . E m 
Gênes is 50.20 José d iz a seus i rmãos que e les t inham p lane jado fazer - lhe ma l ao vendê- lo 
à escrav idão (Gn 37.22). E le t ambém lhes disse que Deus es teve no controle o t empo todo 
"a f im de que " (i.e., " tendo e m v ista o f i m dese jado e a lcançado" ) lhe sobrev iesse o bem. 
Quando Deus expl icou a Mo isés que ir ia endurecer o coração de Faraó , a in ic iat iva da 
ação de endurec imento c la ramente par te de Deus, não de Faraó . Deus está seguindo um 
plano, v is to que esse "endurec imento " t em uma f ina l idade prede te rminada : pr ime i ro , que 
a g lór ia de le fosse v i s ta nos sinais, e, em segundo lugar, que a g lór ia d iv ina fosse narrada 
e m tes temunhos de uma pessoa a outra. Deus quer ia mostrar a sua g lór ia ao f a z e r com 
que a ira do h o m e m redundasse e m seu louvor (SI 76.10 [111). De igual modo Deus 
endureceu o coração de Seom (D t 1.30) a f im de entregá- lo nas mãos de Israel . Ent re tanto , 
a base para esse endurec imento foi, sem dúvida a l guma, judic ia l e causada pelo pecado 
passado. 

Quando usada com o sent ido de "em v is ta de", lcma'an não t ransmi te espec i f i camente 
a idé ia de causa. E m passagens como Deuteronômio 3.26 se d iz que Deus irou-se com 
Mo isés por causa dos pecados do povo. Cf. t ambém Deute ronômio 1.37, e m que se 
e m p r e g a biglal, "por causa de", em ve z de lrma'an. O sa lmista ora para que Deus assuma 
o controle de sua v ida tendo e m v ista a força de seus adversár ios (SI 5.8 [91). Deus é 
louvado por usar as coisas fracas (as cr iancinhas e os recém-nascidos ) para f i r m a r um 
baluarte . E l e f a z isso não por causa dos adversár ios do sa lmista nem para v a n t a g e m 
deles, mas à v is ta de les (SI 8.2 [3]). 

A s v e z e s emprega-se a pa lavra ( ta l vez i ron icamente ) para mos t ra r a tol ice dos 
pecados dos homens. E m Isaías 30.1 Deus condena o povo por estabe lecer fa lsas a l ianças 
espir i tuais "pa ra " acrescentar pecado e mais pecado. E m Jeremias 44;8 Deus indaga se 
a ido latr ia deles t em por objet ivo destruir a e les próprios (cf . Os 8.4; A m 2.7; M q 6.16). 
O b v i a m e n t e e les não pre tend iam destruir a si mesmos nem o fender a d iv indade . Seu 
ob je t ivo e ra jus tamente o oposto. M a s incorreram e m erro ao se desv iar da pa lavra de 
Deus. N ã o bas tavam boas intenções. 

Como preposição, lema'an des igna aque le que deve ser v indicado, i.e., es tabe lec ido 
como a l guém que é reto. V e m o s isso em Gênes is 18.24, e m que Ab raão pergunta a Deus 
se e le poupar ia Sodoma "por amor de " 50 justos. Por acaso Deus aprovará a re t idão desses 
50 justos, demonst rando dessa mane i ra que a re t idão é a lgo que de fa to o agrada , ou será 
que a re t idão deles será algo fút i l ( resul tando em destruição)? Essa questão foi mui to 
impor tan te para Ab raão naquela e tapa inicial de sua caminhada com Deus. Será que 
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Deus manter ia a promessa de recompensar a obediência, isto é, a re t idão e a just iça? 
Abraão aprendeu a lição e obedeceu a Deus (crendo nas promessas d iv inas de recompensa 
f ina l ) ao ag i r (atos justos ) como Deus exig ia , e isso foi- lhe atr ibuído como just iça 
(sa lv í f ica ) . Sa lmos 51.4 [6] é uma passagem re levante . A l i não se está d izendo que Dav i 
pecou a f im de que Deus, com seu veredicto, mani fes tasse sua just iça. E m ve z disso, Dav i 
confessa que pecou a f im de f icar patente que Deus seria justo caso este desse o veredic to 
de que Dav i dev ia morrer por causa de seu pecado. 

Mui tos textos bíblicos reg is t ram ações ( imag inadas ou executadas ) por amor a Deus. 
A l iás , a súplica f reqüente do sa lmista é que Deus salve, conduza, l iberte, v i v i f i que , etc., 
por amor de si mesmo, i.e., para demonstrar perante a criação, os ímpios ou os justos (ou 
todos os t rês ) a certeza de sua al iança (SI 25.11; 143.11; J r 14.21). 

Bibliografia.: — GOWAN, Donald, T h e use o f ya 'an in Biblical Hebrew, VT 21:168-85. 
— JOÜON, P., Respondit e t dixit., Bib 13:309 e ss. — TDNT, v . 8, p. 615. — THAT, v. 2, p. 
335-40. 

R .B.A . 

'ét. Tempo, período de tempo, tempo determinado, tempo devido. Embora BDB 
re lac ione 'êt como um der ivado de 'ãnâ I, "responder" , é di f íc i l ident i f i car a l guma relação. 
U m v ínculo mais plausíve l existe, ta lvez , com 'ãnâ I I , " es tar ocupado". O sentido básico 
dessa pa lavra t em que v e r com o tempo v isto como uma oportunidade ou uma estação. 
Outras pa lavras traduzidas de modo semelhante são: z'man, um emprés t imo l ingüíst ico 
do aramaico e com um sentido muito parecido; yôm, com ênfase na d iv isão do t empo em 
unidades regulares; mô'êd, com ênfase na idéia de f ixar uma data (às vezes é usado para 
me lhor de f in i r 'êt, e.g., SI 102.13 (14]); pa'am, que denota interva los (bat idas ) curtos de 
t empo (cf. regei). Esse vocábulo ocorre 290 vezes . 

A pa lavra pode des ignar períodos de tempo. É usada para indicar pontos especí f icos 
no tempo, como uma hora de terminada do d ia (Êx 9.18; Js 11.6). É empregada e m 
re ferênc ia a uma ocasião como o f i m da grav idez (Mq 5.3 [2]), para indicar a situação e m 
que M igue l se puser de pé na presença de Deus (Dn 12.1) e ( empregada a t r ibut i vamente ) 
quando os ju i zes de Israel es t i ve rem para ag i r (Êx 18.22). A pa lavra a inda é usada para 
des ignar um período curto, como o f ina l da tarde ( ta lvez o crepúsculo, Gn 21.11), e como 
o período quando os in imigos de N e e m i a s es tavam escrevendo e reg istrando suas queixas 
( N e 6.1). Pode t ambém indicar um período longo de tempo, e.g., a época durante a qual 
o tabernáculo esteve e m Gibeom (1 Cr 21.29) e o período durante o qual Deus tratou 
Israel com a f ide l idade do Deus da al iança (Ez 16.8). 

'êt descreve inúmeras situações. Examinaremos apenas três: 
Pr ime i ro , é empregada para des ignar acontecimentos usuais, regulares, tais como 

chuva (Ed 10.13), colheita (Jr 50.16), estações do ano como a pr imavera , o per íodo de 
g rav idez (Gn 18.10, 14), a época de migração das aves (Jr 8.7) e a época de acasa lamento 
(Gn 31.10). Deus é consistentemente apresentado como aquele que de te rmina (contro la ) 
todos os acontecimentos que se repetem. E m segundo lugar, o vocábulo é usado e m 
re ferênc ia ao t empo apropr iado de certos acontecimentos que não se repetem, ta is como 
a mor te (Ec 7.17). Ass im sendo, aqueles que vo l tam do exí l io a f i rmam não ser aquela a 
época oportuna para reconstruir o templo ( A g 1.2). Eclesiastes apresenta Deus como 
aque le que planejou os e lementos constituintes da v ida de modo que para tudo ex is te uma 
estação apropr iada (3.11; cf P v 6.14). E m Lev í t i co 26.4 Deus declara sua soberania sobre 
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a chuva. E l e fa la a Jó (38.32) acerca de seu controle sobre as estrelas. O sa lmista (104.27) 
destaca que Deus sustenta os mares e tudo o que neles existe de acordo com o tempo 
próprio deles. Ass im como toda a criação se adapta ao plano div ino, da mesma mane i ra 
e le requer do homem que organize sua v ida de acordo com os tempos da criação (i.e., de 
acordo com as le is d iv inas, J r 8.7). Quando o homem deixa de fazê- lo, Deus promete ju ízo . 
Destarte , o sa lmista l embra a Deus que é hora de este ag i r (119.126). E m terce iro lugar , 
a pa lavra t em a conotação de um momento ou um período fixo e de te rminado (1 C r 9.25). 
Os astrólogos se d i zem capazes de discernir esse sentido de tempo (E t 1.13), mas somente 
Deus conhece tais coisas ocultas, porque e le as controla. Por isso, nos profetas Deus fa la 
de seu ju í zo que está marcado (Jr 8.12), de um momento quando tudo será consumado (Dn 
12.9) e que resul tará num período amplo de glór ia e bênção para o seu povo (Jr 3.17; 
50.20). 

' a t t â . Agora, desta vez, daqui por diante, imediatamente, conquanto. Re lac ionado 
com o substant ivo hebraico 'êt, " t empo" (q.v . ) , o advérbio 'attâ der iva de uma ra iz 'ãnâ 
(com ass imi lação do nun). O advérbio ocorre em ugarít ico como 'nt, pa lavra que deve ser 
d ist inguida da deusa 'nt ( "Anate " , ve ja-se UT 19 n f 1 888, 1 889). E m árabe o cognato é 
al-ãna, "à época", "agora " (com art igo def inido) . 

O advérb io de tempo 'attâ, encontrado f r eqüentemente no AT (425 vezes ) , t em em 
gera l o sent ido de "agora" . Con fo rme anal isado por KB, esse vocábulo pode incluir as 
seguintes conotações: "agora" (i.e., "neste momento" ) , como em Ju izes 11.8, "por isso agora 
nos vo l tamos para vós " ( l it . ) ; " agora " (i.e., "nesta situação") , como e m Gênes is 19.9, "agora 
te t ra taremos pior do que a e les" ( l it . ) ; e "agora" (i.e., "depois do que aconteceu") , como e m 
Gênes is 22.12, "agora sei que t emes a Deus". Com bastante f reqüência 'attâ, precedido de 
waw conjuntivo, "e agora", introduz uma idéia consecutiva, como e m Isa ías 5.3, "e agora, 
moradores de Jerusa lém e homens de Judá, peço-vos que ju l guem entre mim e a minha 
v inha " ( l it . ) . Caso a mesma conjunção tenha va lor adversat ivo (o que é de te rminado pelo 
contexto) , então a tradução é "mas agora" , como e m Isaías 1.21, "nela hab i tava a ret idão, 
mas agora homicidas", 'attâ pode contrapor-se a 'ãz, "então" , "outrora" , como e m Josué 
14.11, "qual era então a minha força, tal a inda é ago ra " ( l i t . ) . O advérb io pode t ambém 
ser contrastado com o tempo futuro, como nas pa lavras saudosas de Balaão, "vê-lo-ei , mas 
não agora " ( em parale lo com "contemplá-lo-ei , mas não de perto", N m 24.17). 

O advérbio 'attâ é encontrado em contextos proféticos que t ra tam das at iv idades 
iminentes de I a vé — at iv idades de bênção, "e is que estou fazendo a lgo novo, agora está 
surg indo" (l it.; Is 43.19), e de juízo, "agora me levantare i , d iz o SENHOR; levantar-me-e i 
a m i m mesmo, agora serei exa l tado" ( I s 33.10). E m alguns contextos profét icos, " ago ra " 
pode ser empregado do ponto de v ista profét ico em re ferência a acontecimentos ou 
situações a inda futuros, por exemplo, "agora Jacó não será envergonhado e agora seu 
rosto não empa l idecerá " (lit.; Is 29.22). 

ya ' an . Devido a, porque, em razão de. Esse vocábulo é empregado como preposição ou 
como conjunção. Indica propósito, tendo ta lvez o sentido de " em reação a". Quando 
combinado com ki ou 'ãsher, constitui a mais comum conjunção causai. I so ladamente 
ya'an pode ter a mesma função (GKC §1586). Em uma oportunidade ocorre seguido de mâ, 
"por quê?", i.e., "por que causa?" ( A g 1.9) e d iversas vezes é repet ido por razão de ên fase 
(e.g., L v 26 . 43 ; ve ja-se Donald GOWAN , T h e use ofya'an in Biblical hebrew) . 
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ma'ãneh. Resposta. Cf. o ugar í t ico m'n, usado para des ignar a resposta a u m a carta ou 
a perguntas num e x a m e escolar. 

l *ma ' an . A fim de que, em vista de, contanto que (conjunção r a ramen t e usada; cf. M . 
DAHOOD, Psalms III, e m AB, p. 216), por amor a (preposição) . Os gramát icos d i v e r g em 
quanto a l'ma'an, quando seguido de um inf in i t ivo , ser uma preposição (BDB , p. 775 ) ou 
uma conjunção (KB, p. 549). Parece que lema'an t em relação com 'ãnâ I, " responder" . É 
possíve l que ma'an t enha o sent ido de "aqui lo que corresponde a " (sobre esta pa lavra , cf. 
a inda no v e rbe t e 'ãnâ I, ac ima) . 

L .J .C. 

1651 HJÍ? ('ãnâ) II, estar ocupado, estar atarefado com (Ec 1.13; 3.10). 

T e rmos Der ivados 

1651a Cinyãn) atividade, tarefa. Empregado apenas e m Ecles iastes 1.13; 

2.23, 26; 3.10; 4.8; 5.2, 13; 8.16. 

1651b TOÇ (ma'ãnã) lugar de trabalho, i.e., campo (SI 129.3; 1 S m 14.14). 

1652 " l i ? ('ãnâ) III, afligir, oprimir, humilhar. 

T e r m o s Der ivados 

1652a ft f i? Cãnãw) humilde. 

1652b f rn j i? ('ãnãwâ) humildade. 

1652c Cênüt) aflição (SI 22.25). 

1652d riD Cãnt) pobre, aflito. 

1652e VW Cõní) aflição, pobreza. 

1652f n ^ H (ta'ãnit) humilhação (mediante jejum, Ed 9.5). 

O sent ido básico de 'ãnâ I I I é o de " f o rçar " ou " t en tar impor " e de "cast igar " ou 
"causar dor em" , pr inc ipa lmente no piei. B i rke land (ve ja-se a B ib l i og ra f i a ) ass im de f ine 
o verbo : "encontrar-se tolhido, numa situação in fer ior e de humi ldade" . Conseqüen t emen te 
Deus não é suje i to do verbo no qal . Deve-se f a ze r dist inção entre este ve rbo e 'ãná I . 
" responder" ; I I , " es tar ocupado"; e I V , "cantar" . O verbo d i f e re de: tsãrar, que t em a 
conotação de restr ição ou ap r i s i onamen to j yãgâ , o lado emocional da a f l i ção (i.e., t r i s teza , 
pesar ) ; shãpal, que indica a condição ob je t iva de estar numa posição in fe r io r ou de 
humi ldade ; e kãna', que impl ica submissão à vontade de outrem. O ugar í t ico atesta es ta 
ra i z com o sent ido de " in t imidar " , "humi lha r " ( em grau at ivo ) , e de "ser h u m i l h a d o s "ser 
cas t igado" ( e m grau passivo) . Essa ra i z aparece ma i s de 200 vezes na Bíbl ia . 

A f o rma ve rba l ocorre umas poucas vezes no qa l , possuindo conotações var iadas . NTa 
ma io r i a das ve zes ocorre no piei (com a idé ia de intensi f icação) . Os usos no n i fa l e no 
h i tpae l o f e recem a lgumas conotações interessantes. 
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O verbo é empregado de diversas maneiras . É usado e m re ferênc ia àqui lo que a l guém 
fa z ao in imigo. Descreve o mal-estar que Sara causou a H a g a r (Gn 16.6) e aqui lo que os 
desobedientes f a z e m aos indefesos (Êx 22.22 [21]). Fa la da dor provocada pelos gr i lhões 
nos pés de José (SI 105.18). Expõe aqui lo que o Egi to f e z a Israel (Èx 1.11-12; isso foi ma i s 
do que mera escrav idão) . E m N ú m e r o s 24.24 e Juizes 16.5, 6, descreve a dor física 
causada pela guerra. É empregado para des ignar aqui lo que Deus faz a seus in imigos ( D t 
26.6). 

Deus f a z uso da a f l ição para despertar as pessoas ao arrependimento . Por exemplo , 
o propósito da peregr inação no deserto foi o de humi lhar Israel (D t 8.2-3). Este é um tema 
que reaparece v e z após v e z nas Escrituras. O exí l io, no que diz respei to à sua natureza 
e f ina l idade , é considerado de modo seme lhante (SI 102.23 [241; Is 64.12 [11J; Zc 10.2). 
Agradece-se , portanto, a Deus pela af l ição (SI 88.7 [81; 90.15; 119.75; L m 3.33). 
Espectadores estão errados em dizer que Deus a f l i ge o Mess ias ( I s 53.4) por causa de seu 
pecado. 

Outro tema teológico f r eqüentemente associado a essa pa lavra é o so f r imento auto-
inf l ig ido, que expr ime contrição e muitas vezes se faz acompanhar de j e jum. T a l 
so f r imento é de te rminado por Deus ( L v 16.29, 31 ) para o Dia da Expiação. É notáve l que 
essa se ja a única ocasião e m que j e jum e contrição são ordenados por Deus. N o n i fa l o 
sent ido do verbo é re f lex ivo , en fa t i zando o af l ig ir-se a si mesmo (SI 119.107; Is 58.10). O 
Mess ias há de se a f l i g i r em favor dos pecados do povo ( I s 53.7). De outro lado o verbo pode 
denotar aqui a humi lhação do Messias, ao submeter-se às opressões dos ímpios. O 
sa lmista emprega esse conceito para realçar que sua sol icitude a lcançava a té mesmo seus 
in imigos (SI 35.13). 

Usa-se o grau hitpael para indicar a ação de sujei tar-se à censura (Gn 16.9) e de 
j e jua r e estar contrito (Ed 8.21; Dn 10.12). 

A ra iz t a m b é m pode ser usada para denotar a humilhação. U m leão novo não se 
int imida com os gritos dos pastores ( Is 31.4; cf Ugar i t i c I I I A B . B [UT 16: texto 1371 24. 
26). Faraó recusa sujei tar-se ao Senhor (ni fa l , Êx 10.3). Deus não opr ime (ARA, " pe rve r t e " ) 
o ju í zo (Jó 37.23). O sa lmista diz que Deus enfraqueceu (AT, "abateu" ) a sua força; Deus 
encurtou os seus dias (SI 102.23 [241). Pode-se t ambém encurvar ou humi lhar a a lma 
med ian te um ju ramento a que a pessoa se obr iga ( N m 30.13 [141). 

Esse ve rbo aplica-se ao constrangimento imposto a uma mulher , inclusive à tomada 
cat iva que é poster iormente abandonada (D t 21.14), e a casos de re lações pré-
mat r imon ia i s ( D t 22.29; Gn 34.2). Pode ser um cr ime passível de pena de mor te (D t 
22.24). 

' ã n á w . Humilde, manso. Esse ad je t i vo ressalta que o a lvo de a f l ição é a condição mora l 
e espir i tual dos piedosos, de ixando impl íc i to que essa condição é alcançada med ian te uma 
v ida de so f r imento e não de far tura e a legr ia mundanas. 

'ãnãw expr ime o resultado a lme jado com a afl ição: humi ldade. O uso que Mo isés faz 
da pa lavra para descrever-se a si próprio ( N m 12.3) não reve la arrogância , mas apenas 
re lata sua posição: de absoluta dependência de Deus (cf'. a a f i rmação de Pau lo e m A t 
20.19). Dent re todos os homens Moisés era o que estava re lac ionado com Deus da f o rma 
mais ínt ima. A o longo dos demais trechos das Escr i turas tal a t i tude e posição recebem 
elogios, sendo ac lamada como bendita e dese jáve l . Esse é o propósito que Deus t eve e m 
mente enquanto a f l ig ia o seu povo; é caminhando nessa direção que os f i lhos de Deus 
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devem suportar af l ições. Os humildes consideram e expe r imentam Deus como seu 
l iber tador (SI 10.17; 76.9 110]), de le recebendo graça ( f avor imerecido; P v 3.34). Regoz i j am-
se quando Deus é louvado, buscam a Deus (SI 69.32 [331) e guardam suas ordenanças (S f 
2.3). Espe ram em Deus (SI 37.11) e são guiados por e le (SI 25.9). São, assim, louvados por 
serem melhores do que os orgulhosos ( P v 16.19). São contrastados com os ímpios (SI 
37.11) e os escarnecedores ( P v 3.34). Isa ías (61.1) escreve que é para tais pessoas que o 
ungido do Senhor irá pregar as boas novas de sa lvação (aqui o vocábulo é para le lo de 
"quebrantados de coração") . T ê m consciência da aprovação d iv ina e conf iam que, no 
eschaton, Deus os sa lvará (SI 76.9 [10]; 147.6; 149.4). 

É interessante que o pão asmo da Páscoa é chamado de "pão de a f l i ção" (D t 16.3) na 
med ida em que constitui uma lembrança física do pecado, que é a causa derrade i ra (às 
vezes imed ia ta ) da af l ição (SI 25.18), da escrav idão do pecado (espec ia lmente aque le 
so f r imento no Eg i to ) e do l i v ramento d iv ino ( L m 3.19). 

' á n ã w â . Humildade, brandura. A pa lavra expressa essas duas qual idades alcançadas 
pelo h o m e m na escola da afl ição. Ap l i cada ao Mess ias , e la t em a conotação de sua 
brandura e m sujeição à sua própria natureza (SI 45.4 [5]). 

' ã n i . Pobre, fraco, aflito, humilde. O 'ãni é bas icamente a lguém que sofre a l gum t ipo 
de incapacidade física ou af l ição (G. B. GRAY, Isaiah, in ICC, v. 1, p. 310). 

O 'ãni, embora f r eqüentemente empregado em para le l i smo s inônimo com 'ebyôn e 
dal, d i f e re de ambas as palavras pelo fato de dar a idéia de a l guma dis função f ísica ou 
af l ição. E m Deuteronômio 24.14-15 o empregado assalar iado é descrito como 'ebyôn e 'ãni. 
Israe l recebe instruções para não opr imi r o seu empregado , med iante re tenção dos 
salár ios, por e le ser um 'ãni. Ademais , se for opr imido, e le pode supl icar a Deus. seu 
defensor . V e m o s que, f inance i ramente , o 'ãni v i v e d ia após dia, e que, soc ia lmente, é 
indefeso e sujei to à opressão. Conseqüentemente , uti l iza-se muitas ve zes essa pa lavra em 
associação com 'ebyôn para expr imir as di f iculdades resul tantes da fa l ta de bens 
mater ia is . O povo recebe ordens para dar esmolas ao 'ãni, o que t em a aprovação e a 
bênção d iv ina (Dt 15.11). Deus instrui seu povo a fazer emprést imos ao 'ãni e m Israel , 
mesmo quando ele só tem a sua capa como garant ia ou penhor do emprés t imo (ve ja-se 
'ãbat), e a não af l ig i - lo ainda mais com a retenção daquela peça de vestuár io de um dia 
para outro, pois o 'ãni precisaria da capa para se manter aquecido (Êx 22.25-26), pois 
essa era sua única capa. Lev í t ico 19.10 diz que o 'ãni, jun tamente com o estrangeiro , t em 
o d ire i to de apanhar as respigas do campo. E m Provérb ios 22.22 estabelece-se dist inção 
entre o 'ãni e o dal, "pobre": " N ã o roubeis ao pobre [dal], porque é pobre [dal], nem 
opr imas e m ju ízo ao a f l i to ['ãni]". Deus é apresentado como o protetor e o l ibertador dos 
af l i tos e ordena a seu povo que a ja de f o rma igual. Ass im, quem obedece a isso é 
considerado piedoso (E z 18.17), ao passo que aqueles que se insurgem são considerados 
ímpios (Jó 24.9; P v 14.21; Is 58.7). 

F. Hauck e S. Schultz sustentam que esse vocábulo bastante debat ido "é, antes de 
mais nada, um termo social e econômico como 'ebyôn, dal e rãsh, 'aquele que está na 
posição de servo' . Descreve a lguém que não possui bem a lgum e que, por isso, t em de 
ganhar o seu próprio pão serv indo a outros" (TDNT, v . 6, p. 647). Eles admi t em que um uso 
mais e laborado se re fe re a uma posição social infer ior , à af l ição, a um níve l de v ida baixo 
(ibid., 888). Sustentam que, no Pentateuco, a pa lavra diz respeito a um homem sem 
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nenhuma herança, a a lguém que ficou pobre por má- fé de outrem e a quem, portanto, o 
Senhor protege de f o rma especial. 

É quest ionável se há e lementos suf ic ientes para f a ze r distinções tão precisas. O 
Pentateuco, de acordo com a data que lhe é atr ibuída por estudiosos conservadores, foi 
escrito quando nenhum israel i ta possuía terras, mas todos i r iam receber a lguma no 
dev ido tempo. A legislação de fato prevê dias quando pessoas ficariam pobres e t e r i am de 
vender suas terras — até o jubi leu. Mui tas vezes essas pessoas perd iam os seus bens por 
má- fé de outros; às vezes hav ia outros fatores. Elas não dev i am ser objeto de 
discr iminação quando fossem a juízo. Deus era o seu protetor, da mesma mane i ra como 
era o protetor da v iúva, a qual estava nessa condição embora isso não fosse culpa de 
n inguém. Mas parece quest ionável e dif íci l de provar que o vocábulo se re f i ra a uma 
classe social em part icular e não a uma condição social. 

As privações mater ia is e as di f iculdades conseqüentes estão in t imamente associadas 
à opressão social. A af l ição social é o que c laramente se tem e m mente e m Isaías 3.14 e 
Ezequie l 18.17. Por isso Deus instrui seu povo a t ratar corretamente o 'ãni ( I s 10.2). O 
rei , de modo todo especial, recebe a incumbência de ve lar para sempre pelos seus direitos 
(SI 82.3). 

Essa palavra t ambém descreve a pessoa af l ig ida fisicamente, como no exí l io ( Is 
51.21), e m razão de en fermidade (SI 88.15 [16]). 

Por vezes a af l ição física está in t imamente l igada à af l ição espir i tual , como e m 
Sa lmos 22.24 [25]. E m muitos casos a af l ição exter ior provoca uma af l ição inter ior , que 
faz brotar um gri to de pedido de a juda a Deus (SI 25.16; 34.6 [7J; 69.29 [30]). C o m 
freqüência o povo de Deus é descrito como "a f l i g ido" (ARA, "necessitado"; SI 68.10 [11]). 
Deus não se esquece deles (SI 9.18 [19], 74.19). E le se compadece deles ( Is 49.13), salva-os 
(SI 34.6 [7]), l ivra-os (SI 35.10) e concede favores a eles (SI 72.2, 4). 

F ina lmente , emprega-se o vocábulo no sentido de humi lde ou modesto. Descreve o 
Mess ias em Zacarias 9.9. É o contraste com os escarnecedores ( P v 3.34; cf. T g 4.6) e os 
a l t ivos (SI 18.27 [28]; 2 Sm 22.28). Ta l pessoa possui um espír ito contrito ( Is 66.2), é a 
rola de Deus (SI 74.19), confia e m Deus (SI 14.6) e recebe garant ia de l i v ramento (2 Sm 
22.28). 

A s palavras 'ãni, "a f l i to" , e 'ãnãw, "humildade" , são muitas vezes confundidas, uma 
sendo escrita como se fosse a outra. Ta l ve z ha ja aqui um caso da conhecida permuta entre 
yod e waw (GKC, §17c; Ernst WÜRTHWEIN, The text of the Old Testament, p. 72), embora 
não seja necessar iamente assim. Essa permuta aparece f r eqüentemente no plural dos 
vocábulos. Parece que Isaías não faz nenhuma distinção entre 'ãni e 'ãnãw. 

' õ n i . Aflição. Esta palavra indica o estado de so fr imento ou castigo resultante da af l ição. 
Bibliografia: — TDOT, v . 6, p. 888-902. — THAT, v. 2, p. 341-50. 

L.J.C. 

1653 rqV Cãnâ) IV, cantar (e.g., J r 51.14; Êx 15.21). 

Pe lo fato de o verbo 'ãnã I , "responder", ser usado com tanta freqüência, é inev i táve l 
que ha ja confusão entre as duas raízes. Apesar disso, deve-se dist inguir esta ra i z "cantar" . 
Gesenius-Buhl relaciona 12 casos no qal e três no piei; BDB faz algo parecido. A l guns 
casos notáve is relacionados nesses dois dicionários são: M i r i ã cantando depois da 
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travessia do mar Verme lho (Êx 15.21, BLH); os adoradores do bezerro de ouro (Êx 32.18); 
as mulheres que cantaram exal tando Davi (1 Sm 18.7; etc.). U m trecho que não aparece 
e m BDB e é mais passível de debates é Oséias 2.21-22 [23-24], e m que é possível que a 
tradução "cantar" seja mais apropr iada ao contexto de júbi lo do que a costumeira 
" responder " (IBB) ou "ser obsequioso" (ARA). 

R .L .H . 

Tiy Cãnãw). Ve j a o n? 1 652a. 

CTETOI? ('ãnüshim). V e j a o n? 1 659b. 

H ^ Cénüt). Ve j a o n? 1 652c. 

1654 W Cnz). A c e i t a c o m o ra i z de : 

1654a TVJ Céz) bode, cabra, cabrito. 

Con fo rme se percebe e m v i r tude da duplicação do zayin no plural e nas f o rmas 
acompanhadas de sufixo, 'êz der iva de uma raiz 'nz (cf. o árabe 'anzur e o acadiano enzu, 
ambos com o sentido de "cabra", "bode") . N o AT entre os s inônimos encontram -se 'attüd, 
tsãpir, sã'ir, tayish ( todas eles com o sentido de "bode") , se'irâ ( "cabra" ) , seh e gedi 
( "cordeiro", "cabrito") . 

Das 74 vezes que 'êz aparece no AT, 56 ocorrem no Pentateuco. Mui tas dessas 
re ferências demonstram a importância desse animal na v ida d iár ia de Israel a part i r do 
per íodo patr iarcal . O cabrito era às vezes usado como a l imento (veja-se Gn 27.9): a cabra 
fornecia le i te (ve ja-se P v 27.27), couro para fabricação de diversos produtos e pele para 
serv i r de roupa (ve jam-se Êx 25.4; 26.7; 35.6 e ss.). U m animal com usos tao diversos e 
tão necessários era t ambém apropriado como sacrif ício. U m a expressão usual nos textos 
sacri f ic iais é se'ir 'izzim, que des igna o animal macho (e.g., L v 4.23; ARA, "bode") , mas 
cabras t ambém e ram sacri f icadas (e.g., N m 15.27). 

Po r duas vezes e m Cantares de Salomão, o cabelo da amada é descrito com formosura 
graciosa: "como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de G i l eade " (Ct 4.1; 
6.5). 

R . B A 

Cãnl), Cõnt). Ve j a os n ~ 1 652d, e. 

Cinyán). V e j a o n? 1 651a. 

1655 Cãnan) I, trazer nuvens. Verbo denominat ivo , usado apenas uma vez , no piei 
(Gn 9.14). 

Substant ivo de Or i g em 

1655a t]3i? Cãnãn) nuvem, nebuloso. 
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" N u v e m " é a única tradução de 'ãnãn. Ocorre cerca de 80 vezes no AT; em 75 
porcento dessas ocasiões, a palavra refere-se à coluna de "nuvem" que dir igia os israel i tas 
pelo deserto e representava a presença de Deus sobre o tabernáculo (Êx 13; 14; 16; 33; 
40; N m 9—12; 14; 16; et ai). E m Números 9.15-22 'ãnãn aparece 19 vezes. 

Depois da época do tabernáculo, uma "nuvem" esteve presente no, ou sobre o, templo 
(cf. 1 Rs 8.10-11; 2 Cr 5.13-14). A presença de Deus se fez acompanhar de "nuvens" 
quando ele se encontrou com Moisés no monte Sinai (Êx 19.9, 16; 24.15-16, 18; Dt 4.11; 
5.22; SI 97.2). 

Have rá "nuvens" junto a Deus no ju ízo escatológico (Ez 30.3; 32.7; J1 2.2; e S f 1.15; 
cf. Dn 7.13). 

Conquanto a maior ia das referências a "nuvens", excetuadas aquelas que fa lavam da 
"coluna de nuvem", d igam respeito à nuvem comum, fe i ta de vapor d'água, N a u m 1.3 
menciona "nuvens" de pó, e Leví t ico 16.13 e Ezequiel 8.11 referem-se a uma "nuvem" da 
fumaça do incenso queimado (cf t ambém Is 4.5 e Ez 1.4). 

Diversas vezes 'ãnãn é, em v ir tude das suas características e funções, empregado 
para i lustrar algo. Jó 7.9 refere-se ao modo como as "nuvens" podem desaparecer, 
i lustrando a maneira como as pessoas desaparecem com a morte (cf. Os 13.3). Isaías 
também fala da maneira como as "nuvens" desaparecem, mas referindo-se à e l iminação 
do pecado (44.22). Oséias ilustra a bondade passageira comparando-a a uma "nuvem" 
matut ina que rapidamente se vai (6.4). 

Quando Deus respondeu a Jó, mencionou as "nuvens" que ves t em o mar (38.9). De 
acordo com Jeremias (4.13), o juízo se levantará como "nuvens" (de pó?). Ezequie l re fere-se 
à sombra que uma "nuvem" lança e a compara a uma horda de soldados que invadem a 
terra (38.9, 16). 

É de interesse assinalar que os hebreus, longe de imaginar que a chuva caísse por 
jane las celestes, sabiam muito bem que ela v inha das nuvens ( Is 5.6; 1 Rs 18.44; etc.). 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 351-2. 
R .L .A . 

1656 ('ãnan) II, observar os tempos, praticar adivinhação, praticar espiri-
tismo, praticar magia, praticar bruxaria, praticar encantamento. N o 
particípio o verbo pode ter o sentido de adivinho, encantador. 

Esse verbo ocorre apenas 11 vezes. O sentido é incerto, conforme se vê nas di ferentes 
traduções dadas ao verbo. 

É quest ionável se este tipo de ocultismo tem relação com as nuvens, conforme as 
raízes das duas palavras parecem indicar. Visto que o futuro era determinado pela posição 
das estrelas (astrologia ) ou mediante o exame do f ígado de um animal sacri f icado 
(hepatoscopia; cf. Ez 21.21), da mesma maneira como existem hoje em dia pessoas que 
lêem as mãos ou cartas, a leitura e a interpretação dos desenhos formados pelas nuvens 
parece uma explicação natural. 

Outra sugestão é de que essa seja uma palavra onomatopéica. O som da pa lavra é 
o som fe i to por aquele que está executando essa prática. Semelhantemente , pode-se d izer 
que nãhash (q.v.), uma palavra paralela, é o s i lvo parecido ao de uma serpente e fe i to por 
um "adiv inho". 
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Qua lque r que seja essa prát ica, e la é proibida por Deus e m Lev í t i co 19.26 e 
Deute ronômio 18.10 (cf. v . 14). Entre os pecados de Manassés encontrava-se es te t ipo de 
mag i a (cf. 2 Rs 21.6; 2 Cr 33.6). 

I sa ías (2.6; 57.3), J e r emias (27.9) e M iqué ias (5.12) f a z em comentár ios pouco 
l isongeiros acerca daqueles que estáo envo lv idos com esse t ipo de prát ica. Nesses textos, 
junto com as de Deuteronômio , 'ãnan ocorre na f o rma part ic ip ia l . 

A única outra ocorrência da ra iz 'ãnan encontra-se e m Juizes 9.37, que é t raduz ida 
por d iversos termos: "carva lho de M e o n e n i m " (IBB), " carva lho dos magos " (PIB) e " carva lho 
dos ad i v inhadores " (ARA). 

Bibliografia: — GASTER, M. Div inat ion (Jewish ) , in: Encyclopedia of religion and 
ethics, v. 4, Scr ibners, 1955. — LlEFELD, W . L., D iv inat ion, in: ZPEB, v . 2, p. 146-9. 

R .L .A . 

1657 ^DiJ Cnp). A c e i t a c o m o r a i z d e : 

1657a Cánãp) ramo(s), galho(s) (e.g., Ez 17.8; L v 23.40). 

1657b Cãnép) cheio de ramos ( E z 19.10). 

1658 Cnq). A c e i t a c o m o r a i z d e : 

1658a pyj Cãnãq) I, pescoço (e.g., Js 15.14 = Jz 1.20). 

1658b plrJ Cãnãq) II, colar (C t 4.9; J z 8.26). 

1658c pli? ('ãnaq) servir de colar. Ve rbo denominat i vo (SI 73.6; D t 15.14). 

1659 Cãnash) multar, castigar, condenar. Ve rbo denominat i vo . 

Substant ivo de Or i g em 

1659a -T0VJ ('õnesh) multa. 

1659b tCTZtog Cãnüshím) multas. 

'ãnash é um t e rmo que indica uma indenização lega l , tendo o sentido de " impor 
cast igo pecuniár io" , "punir com multa e m dinheiro" . Outros t ipos de castigo são expressos, 
por exemplo , por yãsar (pie i ) , "cast igar" , "discipl inar" , "repreender7*, e nãqam, " v ingar -se " 
(q.V.). 

O ve rbo 'ãnash é empregado em dois textos jur íd icos que f a l am da ava l iaçao de uma 
mul ta pecuniár ia para um ato cr iminoso. E m Deuteronômio 22.19 um noivo que 
quest ionou sem fundamento a v i rg indade da noiva dev ia ser açoitado e então mul tado e m 
cem siclos de prata. Êxodo 21.22 é a dif íci l passagem sobre aborto provocado e aborto 
espontâneo e m que uma multa dev ia ser imposta ( " ce r tamente será mul tado" , IBB) àque le 
que ac identa lmente levou uma mulher a ter um aborto. Sobre esse versículo, ve ja -se 
W a l t k e (abaixo ) ; outro ponto de v is ta é apresentado por Cottre l l (abaixo ) . Ex is te uma lei 
parec ida no Código de Hamurab i (ANET, leis 209-214). 'ãnash t ambém é usado para 
indicar o tr ibuto imposto na deposição de Jeoacaz (2 C r 36.3). 
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4õnesh. Multa, castigo. Usado apenas e m 2 Re is 23.33 (para des ignar t r ibuto ) el 
Provérb ios 19.19 (para indicar castigo) . 

' ã n ü s h i m . Multas. A l guns léxicos (e.g., KB, Holladay) ident i f i cam essa pa lav ra como um 
substant ivo em ve z de um particípio passivo do qal (encontrado apenas em A m 2.8). 

Multas injustas são más (Pv 17.26), mas multas justas podem ser instrutivas (Pv 
21.11). Amós 2.8 fala de pessoas que "bebem o vinho dos que foram multados"; esta é, 
provavelmente, uma referência a recursos ilicitamente obtidos e usados para adquirir 
vinho empregado na adoração, um "ato de flagrante hipocrisia" (CRIPPS, Amos, p. 143). 

Bibliografia: — COTRELL, Jack, Abort ion and the Mosaic law, Christianity today 
17:6-8. — CRIPPS, Richard S., A criticai and exegetical commentary on the Book of Amos, 
Londres , S.P.C.K., 1960. — VVALTKE, Bruce, T h e Old T e s t amen t and birth control, 
Christianity today 13:3-5. ( T a m b é m e m Birth control and the Christian, ed. W a l t e r O. 
SPITZER & Car l y l e L . SAYLOR, Tynda l e , 1969. p. 7-23.) 

R .B .A . 

0 *02 Cãsts). V e j a o n? 1 660a. 

1660 OOI? Casas) apertar, esmagar, esmagar com os pés ( M l 3.21). 

T e r m o Der i vado 

1660a tO'Oi? Cãsts) mosto. 

A der ivação de 'ãsis parece suger i r o suco fresco recém-espremido. O substant ivo é 
> 

usado apenas cinco vezes . E dif íci l chegar a uma def in ição exata de 'ãsts porque Cantares 
8.2 fa la do suco de romãs. M a s Isaías 49.26 e Joel 1.5 indicam que e le era f e rmentado . 
Joel 3.18 [4.18] e A m ó s 9.13 não l evam a uma conclusão. T a l v e z a pa lavra se re f i ra a 
sucos f e rmentados em geral , tanto de uvas quanto de outras frutas. A tradução "v inho 
doce" (K.JV) pode t razer confusão. Ho j e e m dia v inho "doce" é aque le cuja f e rmentação foi 
in ter rompida e que recebeu a l gum açúcar não- fermentado. Parece que o v inho "doce" da 
ant igü idade des ignava um v inho de teor alcoólico mais e l evado (cf. o g rego gleukas, A t 
2.13). T a l v e z ind ique um v inho mais for te por ser fe i to de suco ma is doce. 

R . L .H . 

1661 CTKSJJ Cp'ym) kethib; Cõpàyim) qere, folhagem (SI 104.12). D e acordo com 
BDB este é um emprés t imo l ingüíst ico do aramaico, mas segundo M. Dahood (Psalms 
III, in AB, p. 38-9) s igni f ica "corvo", de uma raiz 'p'. 

Cõpãyim). V e j a o n? 1 661. 

1662 Cãpal) inchar, ser exaltado. 



1662 ('ãpal) 

Termos Der ivados 

1662a í^Di? Copei) I, O / K fortaleza. 

1662b Cõpel) II, tumor. 

Alguns estudiosos peritos (e.g., BDB) f azem distinção entre duas raízes 'ãpal. A única 
vez em que se v ê uma possível forma de 'ãpal I , " inchar", ocorre na clássica passagem de 
Habacuque 2.4, na expressão "se incha" (ARC; ARA, "soberbo"; JB, "sucumbe" [emendai ; TB, 
"orgulhosa") . (Veja-se 'ãpal I I , abaixo. ) 

'õpel . Ofel, fortaleza, torre. O substantivo 'õpel, "outeiro", "montículo arredondado", 
designa uma acrópole dentro de Samar ia (2 Rs 5.24) e, especialmente, de Jerusalém (sete 
vezes) . E m Jerusalém 'õpel é a protuberância que sai da colina oriental e vai direto para 
o sul, bem a oeste da área do templo, e que faz divisa com o va l e do Cedrom, a leste. 
T a m b é m era chamado 'õpel a forta leza jebuséia tomada por Davi (chamada "S ião" 
[tsiyyôn, q.v.] em 2 Sm 5.7; cf. S. GOLDMAN, Samuel [Soncino series], p. 214). O rei Jotão 
foi responsável pela construção do "muro de O fe l " (2 Cr 27.3; cf. 33.14). N a época de 
Neem ias "O fe l " foi ocupado pelos servos do templo ( N e 3.26-27; 11.21). 

O substantivo 'õpel é empregado por Miqué ias numa profecia extraordinár ia relativa 
ao milênio: "O SENHOR reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre A 
ti, ó torre do rebanho, monte ['õpel] da f i lha de Sião, a ti v irá; sim, v i rá o primeiro 
domínio, o reino da filha de Jerusalém (4.8)". 

'õpel . Hemorróidas, tumor. Substantivo que ocorre seis vezes, cinco delas em 1 Samuel 
5—6, 'õpel refere-se a furúnculos ou tumores (cf. o árabe 'aflun, " tumor" , " furúnculo no 
ânus ou na vulva" ) . E m todos os casos em que a palavra aparece no AT, é substituída pelo 
Qere t'hôr (q.v.), aparentemente considerada pelos copistas como um eufemismo mais 
aceitável (ve ja -se C. D. GlNSBERG, Introduction to the massoretico-critical edition of the 
Hebrew Bible, re impressão, KTAV, 1966, p. 346). E m Deuteronômio 28.27 (na fórmula de 
maldição) Israel é ameaçado com repugnantes doenças de pele, entre elas incluindo-se 
'õpel. O substantivo aparece com destaque no relato do controle da arca pelos filisteus (1 
Sm 5.6, 9, 12; 6.45). Asdode, Gate e Ecrom (esse últ imo pelo menos por ameaça ) foram 
cenários das afl ições com que o Senhor tratou os filisteus. O povo foi a f l ig ido com tumores 
e a terra com ratos (1 Sm 6.5). Os f i l isteus, orientados por seus sacerdotes, fizeram cinco 
imagens de ouro dos tumores junto com cinco ratos de ouro, uma oferta pelo pecado que 
t inha como objet ivo servir de compensação a l a v é por ocasião da devolução da arca. O 
número cinco representava a Pentápol is da Fil íst ia. Hindson escreve: "Os povos pagãos 
acred i tavam que essas representações das pragas que exper imentavam trouxessem cura 
das coisas representadas. Desse modo, com a noção pagã de magia simpática, esperavam 
ver-se l ivres das pragas enviadas pelo criador. É possível que os ratos indiquem que 
so f reram peste bubônica" (The Philistines, p. 143). Se for esse o caso, essa terá sido a 
pr imeira vez na Histór ia em que, observando-se a peste bubônica (que se caracteriza por 
inchaço, especia lmente dos gângl ios l infáticos da v ir i lha e das axi las), ela foi associada 
a roedores. 
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Bibliografia.: — P F E I F F E R , Charles F., Jerusalem through the ages, Baker, 1967. 
OWEN, G. Frederick, Jerusalem, Baker, 1972. — Avi-YONAH, Michael, Jerusalem, 
1960. — J O I N - L A M B E R T , Michael , Jerusalem, Freder ick Ungar , 1958. — HlNDSON, L . , 7", 
Philistines and the Old Testament, Baker, 1971. 

R.B.A. 

1663 Cã pai) II, ser atrevido. 

Essa raiz, com a qual podemos comparar o árabe gafala, "ser descuidado", us 
negl igente" , "ser desatento", é encontrada em uma única passagem do AT, Números 14.44 
(hi f i l ) , em referência ao ataque impetuoso e imprudente de Israel contra os amalequi tas 
e cananeus, fruto da falta de fé e da grande revolta dos israelitas. A lguns estudioso-
crêem que o pual de 'ãpal, em Habacuque 2.4, der iva da mesma raiz, "ser atrevido", "ser 
orgulhoso" (e.g., L isowsky; veja-se 'ãpal I, acima). 

" i C a p ' a p ) . Ve ja o n? 1 582b. 

1664 Cãpar) lançar terra. Verbo denominativo, que ocorre apenas no piei (2 Sm 

16.13). 

Substantivo de Or igem 

1664a Capar) poeira, terra, chão, cinzas, argamassa, pó, entulho. 

O substantivo masculino 'ãpãr é uma palavra comum no AT (109 ocorrências), tendo 
o sentido de "poeira", i.e., "grãos finos e secos de terra". Um sinônimo raro é 'abãq, que 
tem o sentido de "poeira", " fu l igem". Outro sinônimo é 'êper, "poeira", "cinzas", cuja 
paronomásia com 'ãpãr dá or igem ao uso paralelo das duas palavras em hendíadis (Gn 
18.27; Jó 30.19; 42.6) e paralel ismos (Ez 27.30) usuais. Comparem-se também tít, " lama" , 
"barro", e hõmer, "argamassa", "barro". Deve-se também consultar os termos de sentido 
mais amplo 1ãdãmâ, "chão", "solo", e 'erets, "país", "território", "terra". O hebraico 'ãpãr 
possui cognatos em ugarítico Cpr), acadiano (eperu) e árabe Cafar^), todos com o sentido 
de "poeira" , "terra solta", "entulho". O vocábulo é encontrado no cananeu de Amarna como 
Haparu (= 'aparu). 

O substantivo 'ãpãr é empregado l i teralmente em muitos contextos, com o sentido 
de "poeira" ou "terra solta". Os f i l isteus encheram de terra solta os poços cavados por 
Abraão (Gn 26.15). Poeira apanhada do chão do tabernáculo devia ser levada pelo 
sacerdote e acrescentada à água santa, para ser usada como uma poção no ritual de teste 
de adultério ( N m 5.17). Poeira e pedras foram atiradas em Davi pelo v ingat ivo Simei , 
enquanto maldosamente amaldiçoava o rei (2 Sm 16.13, veja-se acima). Jogava-se terra 
sobre a cabeça como sinal de tristeza e luto. Foi assim que Josué e os anciãos de Israel 
extravasaram sua afl ição quando Israel foi derrotado em A i (Js 7.6; cf Ez 27.30; L m 2.10; 
Jó 2.12; Mq 1.10, "revolver-se no pó"). Esse gesto de humilhação e auto-esvaziamento 
( f reqüentemente acompanhado pelo vest ir pano de saco) revela que o homem depende do 
Deus que " formou ao homem do pó da terra" (Gn 2.7, acusativo de composição). 
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O homem, no corpo físico, foi formado a part i r do pó, e ao pó o seu corpo físico 
retorna (Gn 3.19; Ec 3.20; 12.7; Jó 4.19; 8.19; 10.9; 34.15; SI 104.29). P rovave lmente , e m 
v i r tude desse emprego , às vezes "pó" s igni f ique apenas a sepultura (Jó 7.21; 17.16; 40.13; 
SI 22.29 [30]; Is 26.19). 'ãpãr des igna t ambém a superf íc ie da terra (Êx 8.16-17 [12-13]; 
Jó 19.25) e se encontra e m parale lo com 'erets, "terra"' (e.g., Is 25.13; 26.5). O fa to de que 
o homem procede do pó da terra é um lembrete da soberania de Deus e m seus atos 
cr iadores e da insigni f icância do homem sem a bondade de Deus interv i r com o "sopro da 
v ida" . O homem, na condição de obra de art í f ice, deve louvar e obedecer ao Ole i ro que o 
formou a part i r do barro ( ve ja Is 29.16; 45.9; 64.8 [71; J r 18.1-14; cf. R m 9.21). O homera-
pó tornou-se homem-v ivente por meio da graça div ina; nisso reside sua humi ldade e sua 
d ignidade. 

E m v i r tude da abundância de partículas de poeira sobre a face a terra, a poeira 
t a m b é m serve de s ímbolo de abundância na graciosa promessa que Deus f a z a Abraão de 
que este ter ia uma descendência incontável (Gn 13.16), promessa renovada a Jacó (Gn 
28.14; cf. 2 C r 1.9). Por ser a lgo tão comum, o pó também serve para s imbol i zar a fa l ta 
de va lor (S f 1.17; cf. Zc 9.3; Jó 22.24). Em razão da sua leveza, o pó a inda serve de 
s ímbolo dos dispersos: "o rei da Sír ia os hav ia destruído e fe i to como o pó, tr i lhando-os" 
(2 Rs 13.7). 

'ãpãr, "pó", provém de uma raiz d i ferente da do substant ivo 'õper, " veado novo", 
ucervo", e do nome próprio "E f e r " Cêper, e.g., Gn 25.4). 

Bibliografia; — THAT, v . 2, p. 353-5. 
R .B.A . 

1665 Cpr). I I . Ace i t a c o m o ra i z de : 

1665a Cõper) cervo. 

1665b Cõperet) chumbo. Mas poss ive lmente esse é um emprés t imo 

l ingüístico sem relação com a raiz . 

nnaiJ Cõperet). Ve j a o n? 1 665b. 

f £ Cêts). Ve j a o n? 1 670a. 

1 6 6 6 Cãtsab) I, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer. 

Termos Der ivados 

1666a Cetseb) pesar, labuta. 

1666b Cõtseb) pesar. 

1666c t r^ I? Cãtséb), 2*2 Catstsãb) trabalhador. 

1666d r C ^ P Catstsebet) pesar, ferida. 

1666e Citstsãbôn) pesar, trabalho árduo. 

1666f -í-rCSi/O (ma'ãtsêbâ) pavor. 
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A raiz 'ãtsab t em que v e r com a dor tanto física quanto emocional (cf. 'ãtsib, " tr iste" , 
no aramaico bíblico). Pa lav ras semelhantes e m hebraico são: htl/hül, "contorcer-se de dor", 
hãrâ, " es tar ardendo (de ra iva ) " ,yãgâ (n i fa l ) , "magoar " , laâ, "cansar-se", " f i car exausto" , 
kã'as, " es tar irr i tado", "estar indignado" , mãrar, " es tar amargurado" , "estar desespe-
rado", qüt, "sent i r aversão" , qüts, "sent ir aversão" , tãwâ I I , " impor tunar " (SI 78.41), e o 
substant ivo rõgez, "agi tação" . 

Como vocábulo que des igna o desconforto físico e menta l , o verbo 'ãtsab é empregado 
num grande número de contextos. O qal é encontrado três ve zes no AT. O profeta-
histor iador de 1 Re is comenta com humor, acerca de Adonias , que " jamais seu pai o 
contrar iou" ( 1 Rs 1.6) e m momento a lgum, inquir indo-o sobre suas at iv idades, uma 
vergonhosa fa l ta de interesse e disciplina paternos. E m outra passagem, Israe l é descrito 
como uma esposa abandonada, que está com o "espír i to abat ido" ( I s 54.6). O terceiro caso 
de uso do qal encontra-se e m 1 Crônicas 4.10, em que "a f l i ção" faz , no or ig inal hebraico, 
trocadi lho com o nome próprio "Jabez " (ve ja-se abaixo) . 

O ni fa l de 'ãtsab ocorre sete vezes , uma de las e m re ferência à dor física (Ec 10.9, que 
mostra a tol ice de t raba lhar em pedras e se de ixar fer i r por uma delas) . E m gera l essa 
f o rma do ve rbo indica a af l ição menta l e espir i tual , como na reação pesarosa e i r r i tada 
dos i rmãos de José quando o reconheceram (Gn 45.5), na af l ição de Jônatas com o plano 
v io l ento de seu pai contra Davi (1 S m 20.34; cf. 20.3) e no atônito pesar de Israel ao ouv i r 
a recitação da Torá e ao reconhecer suas próprias fa lhas ( N e 8.10-11). 

O piei é usado duas vezes. Sa lmos 56.5 (61 fa la dos in imigos de Dav i , que d is torcem 
suas palavras. E m Isaías 63.10 declara-se acerca dos israel i tas que "e les f o ram rebe ldes 
e contr is taram o seu Espír i to Santo " (cf. E f 4.30, em que se emprega lupeõ de f o rma 
semelhante ) . O hi f i l do verbo hebraico é encontrado apenas em Sa lmos 78.40, e m que é 
para le lo a pa lavras que des ignam rebel ião, tentação e provocação. U m dos dois usos do 
hitpael descreve a reação dos i rmãos de Diná quando foi v io l entada (ARA, " indignaram-se* ; 
Gn 34.7). O outro uso é o prólogo assustadoramente f ami l i a r do di lúvio, que fa la da 
tr is teza no coração de I a v é acerca da impiedade do homem e seus padrões de pensamentos 
cont inuamente maus (Gn 6.6). 

' õ t s e b . Pesar, mau. T raduz ido por " m a u " e m Sa lmos 139.24, " vê se há e m m i m a l gum 
caminho mau" . 

' ã tsèb , ' a tstsãb . Trabalhador. Encontrado somente em Isaías 58.3, "e explorais todo? 
os vossos t raba lhadores" (lit.). 

m a ' ã t s ê b â . Pavor. ( L i t e ra lmente , "um lugar de tormento" . ) Usado somente e m Isa ías 
50.11. 

Os vár ios termos der ivados relacionados acima descrevem muitos t ipos de so fr imento . 
E m 1 Crônicas 4.9-10 existe um complicado jogo de pa lavras com o nome próprio Jabez , 
envo l vendo as dores Cõtseb) que sua mãe t eve ao dar à luz e o próprio dese jo de Jabez de 
não se fer i r ('ãtsab, Qal ) . Seu nome, ya'bets, t em as mesmas letras da ra i z 'tsb, mas com 
metá tese (ve ja-se J. M . MYERS, I Chronicles, em AB, p. 28). 

Cassuto assinala a inda outro tipo de paronomásia na perícope da mald ição da mu lhe r 
e do homem e m Gênes is 3. So f r imento no parto Citstsãbôn e 'etseb) está de t e rminado para 
a mulher (Gn 3.16), e so f r imento no trabalho manual Citstsãbôn) está de t e rminado para 
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o h o m e m (Gn 3.17). Tan to um como outro decorrem do pecado de t e rem comido o f ruto da 
árvore proibida, ass inalando que "árvore " Cèts) tem as mesmas duas consoantes iniciais 
de " so f r imento " ('tsb). Cassuto escreve: "Fo i com respeito ao 'êts que o homem e a mu lhe r 
pecaram, e foi com 'etsebh (dor ) e 'itstsãbõn ( t rabalho árduo, so f r imento ) que fo ram 
cast igados" (Genesis, v. 1, p. 165). 

R.B.A. 

1667 ('ãtsab) II, fazer, adorar. Ocorre apenas no piei. 

T e rmos Der ivados 

1667a t i v p ('etseb) ídolo. 

1667b Çõtseb) ídolo ( Is 48.5). 

1667c t n ^ ^ Cãtsãb) ídolo. 

O verbo 'ãtsab I I é empregado apenas duas vezes no AT. E m Jó 10.8 o protagonista 
fa la de l a vé "mode la r " ou " f o rmar " o homem. U m a construção dif íci l se v ê em Je remias 
44.19, e m que o verbo, no hif i l , t em o sentido de " fazer uma imagem de " (ARA, " re t ratar " ) . 
A PIB amen i za a expressão, traduzindo-a por " fazer [bolosj à sua imagem" . 

' e tseb. ídolo. U m a tradução melhor é "utensí l io" , i.e., a lgo modelado. A ARA t raz "coisa"; 
a IBB, "vaso" . Apenas e m Jeremias 22.28, usado f i guradamente em re ferênc ia a Conias , 
i.e., Joaqu im. 

' ã t sãb . ídolo. N o AT essa pa lavra sempre aparece no plural . Os ídolos, embora 
modelados com prata e ouro, são péssimos substitutos para o Deus v i vo (e.g., SI 115.3-11). 

Ex is tem, sem dúvida, textos e m que se deve entender 'etseb, " ídolo", e m ve z de 'etseb. 
"pesar " ou seus cognatos. Sa lmos 16.4 (embora a pa lav ra esteja no gênero f emin ino ) é um 
exemp lo disso. 

R.B.A. 

yoxy Citstsábôn). V e j a o n ! l 666e. 

('atstsebet). V e j a o n? 1 666d. 

1668 TSD Ctsd). A c e i t a c o m o ra i z de: 

1668a (ma'ãtsãd) machado (Jr 10.3; Is 44.12). 

1669 nSI? ('ãtsâ) /, trancar, fechar ( P v 16.30). 

1670 Çtsh). IT. Ace i t a como ra i z de: 

1670a t f -P ('êts) árvore, madeira, lenha, tora, tronco, madeiro, prancha, 
vara, forca. 
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1670b jnyj Cêtsâ) árvores (Jr 6.6). 

'éts. Árvore, madeira, torci, tronco, madeiro, prancha, vara, forca. Esse substant ivo 
masculino, que ocorre 329 vezes no AT, é o t e rmo básico para "árvore " e t ambém para 
coisas fe i tas de madeira . E uma pa lavra semít ica comum, encontrada e m ugarít ico Cts, 
"árvore" , "v ide i ra" ) , acadiano (ifc[£s]u), árabe (gitstsat""), aramaico ( V ) , etc. 

O substant ivo 'éts é ut i l izado regu larmente em todo o AT, estando bem distr ibuído 
pela Torá , profetas e escritos. O s ingular pode ser empregado no sentido colet ivo, 
"á rvores " (e.g., L v 26.20, "as árvores da terra" ) , ou para indicar uma única árvore (e.g., 
Pv 11.30, "o f ruto do justo é árvore de v ida" , passagem que faz l embrar Gn 2.9). O plural 
t ambém é usado para des ignar árvores e m pé (cf. J1 1.12; Is 7.2; etc.). N u m maior número 
de vezes usa-se o plural para des ignar a árvore abatida, cuja made i ra é usada e m 
construção (1 Rs 5.18 [32]), como lenha para uso comum (1 Rs 17.10,12), como lenha para 
sacri f íc io (Gn 22.3 e ss. ) e para fazer produtos diversos (Êx 7.19). O s ingular 'éts t ambém 
pode ser empregado para des ignar madeira . A lguns exemplos são: um ídolo de made i ra 
(Os 4.12), madeira de construção ( A g 1.8), revest imento de made i ra (E z 41.16), um 
utensí l io de madeira ( L v 11.32), um cabo de made i ra (Dt 19.5), uma vara (E z 37.16 e ss.), 
uma haste (2 Sm 23.7), uma forca ou estaca (Gn 40.19, provave lmente uma estaca para 
empalação) , etc. O AT menciona diversas var iedades de árvores. T ipos específ icos de 
made i ra incluem: " gô f e r " (IBB; a madeira da arca de Noé , Gn 6.14; a inda é incerta que 
made i ra era essa, mas ta lvez fosse um t ipo de pinho ou cipreste) , acácia (usada na 
construção do tabernáculo, Êx 25.5 e ss.; ARC, "set im" ) , " a lmugue" (IBB, usada no templo , 
1 Rs 10.11 e ss.; provave lmente Juniperus phoenicea excelsa; ugarít ico 'Img; ARA, 
"sândalo" ) , cedro (usado no templo, 1 Rs 6.9; no AT os cedros do L íbano são proverbiais , 
des ignando madeira de grande qual idade) , pinho (usado e m construção, 1 Rs 5.8 e ss.; 
a lguns estudiosos t raduzem o hebraico b'rôsh por " z imbro" ou "cipreste") , o l ive ira (zayit 
é encontrado com bastante freqüência no AT; às vezes se lê 'éts shemen, "árvore de óleo", 
e.g., 1 Rs 6.23), etc. Quando, em contraste com "madeira" , 'éts tem o sent ido de "árvore " , 
a pa lavra pode referir-se a todo t ipo de árvore da criação d iv ina (cf. Gn 1.11-12, 29). 

A o tomar contato com a descrição do justo em Sa lmos 1.1-3, o leitor, espec ia lmente 
se é de uma reg ião de muitas árvores, não deve ignorar o impacto emocional da figura da 
árvore , com seu magní f ico parale l ismo emblemático. N a Palest ina as árvores, e m 
part icular nas regiões mais ao sul, e ram algo bastante especial. E bem apropr iado que a 
característ ica que faz l embrar o Éden seja sua abundância de árvores (Gn 3.9). N o deserto 
do sul da Palest ina, o oásis era um abrigo do calor sufocante, o local de descanso e 
re fr igér io , mas t ambém o lembrete tr iste de um j a rd im bem regado e bastante arbor izado, 
o qual se perdeu dev ido ao pecado humano. Naque l e j a rd im de Deus hav ia duas árvores 
de importância fundamenta l , a árvore da v ida e a árvore do conhecimento do bem e do 
mal . Concordamos com o comentário fe i to por K idner acerca dessas duas árvores que "há 
muitas coisas que favorecem o sentido l iteral, por mais ingênuo que isso pareça" . A s 
árvores não e ram mágicas, mas meios de confrontar o homem com a vontade de Deus, 
dando ao homem "a oportunidade de dar, com todo o seu ser, um S im ou um N ã o dec is ivo" 
(Genesis, p. 62). É mora lmente s igni f icat ivo que Deus não tenha cercado essas duas 
árvores com um muro, mas com sua palavra ! 

N à o é por acaso que a solução para o pecado humano, que teve início aos pés de uma 
'éts, a "á rvore do conhecimento do bem e do ma l " (Gn 2.9 e ss.), está aos pés de outra 
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'êts, o madeiro que foi a cruz do Calvário. H á justiça poética no emprego de árvores na 
Heilsgeschichte, no direcionamento salví f ico, da teologia bíblica. A vi tór ia de Satanás 
sobre a mulher (e o homem!) , debaixo dos galhos daquela pr imeira árvore, levou-o à sua 
própria derrota, sob as v igas entrecruzadas de outra árvore, em que morreu o Pr íncipe 
da Glór ia, a personif icação da sabedoria. É por isso que existe uma outra árvore, a "árvore 
da v ida" , na N o v a Jerusalém (Ap 22.2), transplantada, por assim dizer, do Éden (Gn 3.9, 
22, 24) e ao alcance dos moradores do novo mundo vindouro. 

' è t sâ . Árvores. Substant ivo feminino coletivo, "madeira" , encontrado apenas e m Jeremias 
6.6 (mas alguns interpretam a palavra como 'êts seguida do suf ixo pronominal f emin ino 
da terceira pessoa, "árvore dela"; cf. TB). 

Bibliografia: Quanto a uma breve anál ise e i lustrações dos vár ios tipos de árvores 
no AT, consulte-se Fauna and flora of the Bible, da sér ie Helps for translators, v. 11, 
Londres, Uni ted Bible Societies, 1972. — MOLDENKE, H. N . e A. L., Plants of the Bible, 
Ronald Press, 1952. — THAT. v. 2, p. 356-8. 

1671 n^y Ctsh). I I I . Ace i ta como ra i z de: 

1671a n ^ ? Cátseh) espinha dorsal (?), osso sacro (?) ( L v 3.9). 

HSP Cêtsâ). Ve j a o n? 887a. 

C C ã t s ü m ) . Ve ja o n? 1 673d. 

1672 Cãtsêl) ser lerdo. Ocorre somente no nifal , em Juizes 18.9. 

Te rmos Derivados 

1672a Cãtsêl) lerdo, preguiçoso (e.g., P v 24.30; 10.26). 

1672b u ^ P Çatslâ) lerdeza ( P v 19.15; Ec 10.18). 

1672c r r t o t f Catslüt) lerdeza ( P v 31.27). 

r r t e i ? Catslüt). Ve j a o n í l 672c. 

1673 C&? Cãtsõm), ZX2 Cãtsam) ser forte, ser poderoso, ser grande, ser nume-
roso. 

Termos Der ivados 

1673a tCSV Cõtsem) poder. 

1673b tnDSI? Cotsmâ) força. 

1673c f C ^ P Cetsem) osso. 

1673d t C ^ I ? Cãtsüm) poderoso, numeroso. 

1673e riQSI?n (ta'ãtsumâ) poder (SI 68.36). 
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Exis tem, no AT, duas ra ízes que são gra fadas 'ãtsam ( conforme KB, Holladay, 
L isowsky ; BDB al ista quatro ra ízes de modo dif íci l para o le i tor ) . A pr ime i ra é um ve rbo 
estat ivo, "ser poderoso", "ser numeroso" , "ser forte" ; a segunda é um verbo t rans i tiV0, 
" f echar (os o lhos) " (ve ja-se abaixo, 'ãtsam I I ) . Pode-se comparar 'ãtsam com o árabe 
'azuma, "ser g rande de ossos" e, por conseguinte, "ser poderoso". S inônimos que no AT são 
usados com maior f reqüênc ia para des ignar " força", "poder" , são: hãzaq, "ser forte" , 
'ãmats, "ser forte" , gãdal, "ser grande" , rãbab, "ser numeroso" , etc. 

O verbo 'ãsam é encontrado apenas uma ve z no piei (denominat i vo de 'etsem, "osso"), 
com o sent ido de "quebrar os ossos" (BDB) ou de " t r i turar os ossos" (KB), na f i gura de um 
leão que mói os ossos de Israel (Jr 50.17). Aparece uma ve z no hi f i l , " fo r ta lecer " (SI 
105.24). N a s demais passagens 'ãtsam ocorre no qal . À s vezes isso se dá num sent ido 
comparat i vo (e.g., "as minhas in iqüidades (...) são 'mais numerosas ' que os cabelos da 
m inha cabeça", SI 40.12 [13]; cf. SI 40.5 [6], os marav i lhosos fe i tos e pensamentos de Deus 
" 'são mais ' do que se pode contar" ) . E m outras passagens o verbo é empregado no sent ido 
absoluto (e.g., e m re ferência ao Egito, "são mui for tes" [Is 31.1]; aos pensamentos div inos, 
' 'quão 'grande ' é a soma deles", [Sl 139.17]). 

U m emprego teológico importante desse verbo ocorre em Êxodo 1.7 (cf. 1.20), e m que 
é empregado numa justaposição marcante e enfát ica com os verbos pãrã, "ser f ru t í f e ro " 
( ve ja-se Gn 1.28), shãrats, " enxamear " (ve ja-se Gn 1.20), rãbã, " tornar-se numeroso " 
( ve ja-se Gn 1.28), e a f o rma repet ida de me'õd, " g randemente " (bim'õd me'õd, "com 
ext raord inár ia grandeza ! " ) , "de mane i ra que a terra se encheu de les " (ve ja-se Gn 1.28). 
Este é um sumár io v i v ido do mi lagre operado por I a vé ao abençoar o cresc imento de seu 
povo no " v en t r e " do Egi to . O vocabulár io de Gênes is que fa la de cresc imento é usado 
propos i tadamente e m Êxodo 1 — este é de fa to um novo princípio. 

' õ tsem. Poder, força, importância. Vocábulo usado seguramente três vezes ( D t 8.17; 
Jó 30.21; Sl 139.15 ["não te era oculta a minha forma" , TB; nesta passagem KB e Holladay 
t r aduzem a pa lavra por "ossos" ] ) e ta l vez em N a u m 3.9 (com um suf ixo de fect ivo da 
terce ira pessoa f emin ina do singular; ve ja-se K. J. CATHCART, Nahum in the light of 
northwest semitic, Roma, Biblical Inst i tute Press , 1973, p. 135). 

' o tsmâ. Força, abundância. Esse substant ivo f emin ino é usado três ve zes ( I s 40.29; 
47.9; N a 3.9 [mas ve ja-se ac ima] ) , sendo traduzido por "plena força" por KB. 

' e tsem. Osso, corpo, mesmo, essência. Substant ivo bastante comum no AT, 'etsem é 
cognato do ugarit ico 'zm I, do árabe 'azumun e do acadiano etsemtu, todos com o sent ido 
de "osso". U m s inônimo hebraico é gerem (q.v.). 

Esse substant ivo possui vár ias conotações no AT. Pode s igni f icar "osso", tanto de 
homens (e.g., L m 4.8, que fa la de pele que se apega aos ossos; Jz 19.29, que t ra ta o 
d e smembramen to de uma concubina) quanto de an imais (e.g., Êx 12.46, que fa la do 
cordeiro pascal) . E m Números 19.18, ao que parece, emprega-se 'etsem e m re ferênc ia a 
um esqueleto (o qual contamina) . A exc lamação de Adão , e m que expressa sua ident idade 
e re lação com Eva , que foi fe i ta de uma par te dele, aparece nas pa lavras bem conhecidas 
de "esta, a f inal , é osso dos meus ossos e carne da minha carne" (Gn 2.23a). Dessa pare lha 
emoc ionante de f rases surge a expressão hebraica "carne e osso" (que e m português deve 
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ser traduzida por "carne e sangue") , a qual descreve uma relação genét ica ínt ima (Gn 
29.14; Jz 9.2; 2 Sm 5.1; 2 Sm 19.13 [14]; 1 Cr 11.1). 

O substant ivo plural "ossos" é, muitas vezes, usado e m referência a um cadáver. José 
ex ig iu que seus "ossos" (i.e., sua múmia ) fossem levados de vo l ta para Canaã com Israel 
(Gn 50.25; cf. Ê x 13.19; Js 24.32). Semelhantemente , Dav i apanhou os "ossos" ( cadáveres ) 
de Saul e Jônatas, para sepultá-los (2 Sm 21.12-14). 

H á a inda o uso f igurado de 'etsem para designar o centro das emoções. Jeremias fa la 
da relutância e m anunciar l a vé como " fogo ardente, encerrado nos meus ossos" (Jr 20.9; 
cf 23.9; nas duas passagens o vocábulo é parale lo de "coração"). Davi fa la do fardo do 
pecado, que provoca fa l ta de saúde em seus ossos (SI 38.3 [41). Os insultos com que seus 
in imigos quest ionam a real idade de lavé são como um esmiga lhamento dos seus ossos (SI 
42.10 [11]). Os "ossos" de a lguém podem ser referência à pessoa toda (veja-se SI 6.2 [3], 
em que "ossos" é paralelo a "pessoa" ou " a lma " no versículo seguinte) . 

U m emprego mais específ ico de 'etsem encontra-se em Êxodo 24.10 na expressão "o 
osso [ou a essência] do céu" (lit.; "o próprio céu", IBB). 'etsem, para des ignar ident idade 
absoluta, é traduzido por "mesmo", como na expressão "nesse mesmo d ia" (e.g., Êx 12.17; 
esse uso é f reqüente ) . 

' ã t süm. Poderoso, forte. O AT usa esse adjet ivo 31 vezes. É possível que seja cognato 
do ugarít ico 'zm I I , "poderoso" (UT 19: n? 1 842), e do fenício 'tsmt, " fe i tos poderosos". 

R.B.A. 

1674 C^i? ('ãtsam) //, fechar (os olhos). Usado duas vezes no AT ( Is 33.15, que fa la 
de fechar os olhos para não ver o mal [qal] ; e Is 29.10, que fa la de l a v é fechando os 
"o lhos" de Israel , isto é, de seus profetas [piei] ) . 

T e rmos Derivados 

1674a n ç ^ p ('atsmâ). A l gumas obras, e.g., KB, Holladay, Lisowsky, f a z e m 
distinção entre o feminino plural 'atsmôt e "ossos", em três passagens (SI 53.5 
[6], "más obras"; Jó 7.15, SI 22.17 [18], "so fr imento penoso"). 

1674b niDKI? ('ãtsumôt) fortes (motivos). U m substant ivo f emin ino plural 
abstrato, usado apenas em Isaías 41.21. (BDB, no entanto, ident i f ica esse 
substantivo com uma raiz d i ferente , 'tsm, relacionada com o árabe 'atsama, 
"defender" , "proteger". KB considera-o um plural de 'ãtsüm [acimal. ) 

R.B.A. 

nlQ^Ç Cdtsumôt). Ve ja o n? 1 674b. 

1675 ('ãtsar) impedir, trancar, reter, encerrar, conter, refrear, permanecer, 
deter. 
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1675 "1XJ? Cãtsar) 

Termos Derivados 

1675a n ^ i ? Cetser) opressão (Jz 18.7). 

1675b t " Ç õ t s e r ) esterilidade. 

1675c .TTOÇ Çãtsãrâ), Cdtseret) assembléia solene. 

1675d f l i ^ Q (ma'tsôr) impedimento. 

1675e f n S » (ma'tsãr) impedimento, controle. 

A raiz hebraica 'ísr relaciona-se com raízes etíope e árabe que têm o sentido de 
"apertar" e com uma raiz siríaca que significa "reter". (O acadiano etsêru, assinalado por 
BDB, é omitido por Kfí; o acadiano eêru significa "traçar", " fazer um desenho" [CAD, v. 4, 
p. 346]). Nos textos de Amarna encontra-se o vocábulo Ka-zi-ri (= 'atsãru) com o 
signif icado de " impedir", " reter" (K . A. BARKER, Comparative linguistic and grammatical 
study of Canaanisms in the Amarna tabletsy tese de doutorado não publicada, p. 106). 
Sinônimos dessa raiz hebraica incluem: mãna', "reter", "segurar", 'ãhaz, "prender", 
"segurar com firmeza", hãéak, " impedir", "represar", hãzaq (hif i l ) , "apanhar (nas mãos)", 
etc., e kãlã' I, "abster-se". 

O verbo 'ãtsar é usado 46 vezes no AT. N o grau qal essa raiz possui três sentidos 
básicos: 1) "represar", " impedir", "reter", "conter", como nas palavras de Sarai: "eis que 
o SENHOR me tem impedido de dar à luz filhos" (Gn 16.2; cf 20.18); 2) "abster-se", como 
nas palavras de Davi: "mulher se refreou de nós" ( l it. ) (ARA. " foram-nos vedadas as 
mulheres", 1 Sm 21.5 [6]); e 3) "dominar", apenas em 1 Samuel 9.17, nas palavras de Iavé 
a Samuel acerca de Saul: "Este dominará sobre o meu povo". O nifal dá a idéia passiva, 
"ser impedido", "ser trancado", "estar sob controle", como em Números 16.48 [17.13]: "e 
a praga foi impedida [de prosseguir]" (lit.). Tendo Iavé como sujeito, esse verbo contribui 
s igni f icat ivamente para a doutrina da soberania de Deus. É ele quem repr ime e também 
quem decide. 

'etser. Opressão. Esse substantivo masculino é usado apenas em Juizes 18.7, na 
expressão "possuidor de controle", i.e., "opressor" (LXX e IBB, "povo rico"). Faz lembrar a 
expressão neotestamentária "aquele que agora o detém" (2 Ts 2.6-7), embora o grego 
katechõ gera lmente traduza as palavras hebraicas 'ãhaz ou hãzaq (q.v.). 

'õtser. Esterilidade, opressão. Esse substantivo é empregado em referência à 
esteri l idade em Provérbios 30.16 e à opressão em Isaías 53.8 e Salmos 107.39. 

m a t s ô r . Impedimento, obstáculo. Os substantivos femininos 'ãtsãrâ e 'ãtseret são 
traduzidos por "assembléia solene e sagrada", talvez a partir do desdobramento semântico 
sugerido por KB: "supressão/interrupção de trabalho", que resultou em "assembléia solene" 
(veja-se N m 29.35). Ta is assembléias solenes podem ser dedicados a Deus (e.g., J1 1.14), 
apóstatas (Jr 9.2 [1]) ou idolatras (2 Rs 10.20). 
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1676 CÕqab) 

ma ' t sa r . Impedimento, controle. "Autocontrole" , e m Provérb ios 25.28, acompanhado 
de Vrühô. 

R.B.A . 

1676 Çãqab) pegar pelo calcanhar, suplantar. Verbo denominat ivo . 

Substant ivo de Or igem 

1676a t^p i? Cãqêb) I, calcanhar, casco, retaguarda, pegadas. 

1676b - p i ? Cãqêb) II, aquele que vence em astúcia (SI 49.5 [6]). 

1676c - p i ? Cãqõb) enganoso; que mostra pegadas. 

1676d r o p i ? Cãtfbâ) astúcia (2 Rs 10.19). 

1676e 2pi? Cêqeb) conseqüência. Gera lmente ocorre como acusat ivo adverb ia l , 

" em conseqüência de", "porque". 

1676ftnpi;: (ya'ãqõb) Jacó. 

' ã qêb . Calcanhar. A part i r da idéia l i teral de "ca lcanhar" (cf. Jó 18.9, que fa la de uma 
pessoa apanhada pelo calcanhar), o vocábulo 'ãqêb t em um desdobramento de sent idos 
e passa a descrever cascos de cavalos (Gn 49.17; Jz 5.22) ou a lguma coisa na parte de 
trás. 'ãqêb denota a re taguarda de uma tropa (KB, p. 279; "atacará o calcanhar" , lit., Gn 
49.19) ou, eufemist icamente , nádegas expostas (Jr 13.22) de indiv íduos cat ivos (v. 19; cf. 
o ugarít ico 'qbt, " tendão" de novi lho) . E m A i o 'ãqêb do exército israel i ta (Js 8.13) é um 
destacamento escondido vol tado contra o "ca lcanhar" cananeu (cf. SI 49.5 [6]), de modo 
que nesse contexto o vocábulo indica não tanto uma re taguarda dos hebreus (RSV; cf. BLH), 
como uma "emboscada" contra A i (ARA, IBB; KD, p. 86). 'ãqêb t ambém pode ter a 
conotação de mov imento do calcanhar, i.e., um passo, como em Salmos 56.6 [7], em que 
os in imigos de Davi observam os seus "passos". A palavra que aparece no texto é 'aqêb, 
indicando ou o "calcanhar" ou as marcas de ixadas pelo calcanhar, i.e., as "pegadas" . A s 
pegadas podem ser de um homem (SI 89.51 152], em que os in imigos censuram as pegadas 
do ungido de Deus, ta lvez numa referência ao rei Joaquim, quando foi l evado cat ivo e m 
597 a.C.) , de um rebanho (Ct 1.8; ARA, "p isadas" ) ou até mesmo de Deus (como em SI 
77.19 [20], que fala de como l a vé conduziu Israel no mar Verme lho ; mas, depois que a 
água vol tou a seu lugar, "não se v i ram as tuas pegadas", lit.). 

O emprego metafór ico de 'ãqêb inclui idéias, ta is como a de um traidor que " l evanta 
o ca lcanhar" contra Dav i (SI 41.9 [10]), i.e., "demonstrando in f ide l idade e pouco caso", e 
a de " in iqüidade no meu calcanhar" (l it., 49.5 [6]; ARA, " in iqüidade dos que me 
perseguem" ) , com o sentido de seguir ma levo lamente os passos de a lguém. A mais 
impor tante de todas as referências é a profecia de Gênesis 3.15, de que a humanidade há 
de alcançar v i tór ia sobre Satanás e reconcil iação com Deus pelo preço do Ca lvár io , onde 
a serpente " f e r i rá o calcanhar" do descendente da mulher . 

y a ' ã q õ b . Jacó. Ne t o de Abraão e f i lho de Isaque. Quando empregado co le t ivamente , 
re fere-se às tr ibos de Israel , que descenderam dos 12 f i lhos de Jacó. 
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1677 "Ipi? Cãqad) 

Jacó, o segundo dos f i lhos gêmeos de Isaque, exper imentou a preeminência j á antes 
do nascimento (Gn 25.23; um exemplo da eleição d iv ina e m geral , cf. R m 9.11-13). Mas 
e le ganhou esse nome pois, quando nasceu, "segurava (s imbol icamente] com a mão o 
ca lcanhar de Esaú" (Gn 25.26; Os 12.3 [4]). Quando, mais tarde, adquir iu o dire i to de 
pr imogeni tura (Gn 25.29-34) e roubou a bênção de Isaque (27.1-29), Esaú exclamou: " N ã o 
é com razão que se chama Jacó \ya'ãqõb]? pois j á duas vezes me enganou" (27.36). 
Ve jam-se t ambém seus es t ra tagemas contra Labão (30.29-31.12; cf. Is 43.27-28). 

N o entanto e m Betei , enquanto Jacó fug ia de Esaú, Deus lhe assegurou que estava 
com e le (28.12, 15) e renovou a al iança que prev iamente reve lara a Abraão e a Isaque ( w . 
13-14; cf. 17.7-8; 26.34; L v 26.42). Jacó fez então o voto de que, a part ir daí, I a vé seria o 
seu Deus e receberia os seus díz imos (Gn 28.20-22). Então, em Penie l , enriquecido por 
obra do Senhor mas temeroso de encontrar-se com Esaú, pronunciou uma oração modelo 
(32.9-12). 

E m seguida Deus, na pessoa do An j o de Iavé, presumive lmente Cristo pré-encarnado 
( w . 24, 30; Os 12.4), encontrou-se com Jacó, com quem o patr iarca, l i t e ra lmente mas 
t a m b é m em oração, lutou (Os 12.4). Quebrantado por Deus (Gn 32.25 (26]), foi ass im que 
Jacó alcançou sua derradeira v i tór ia e bênção espir itual (v. 29 [30]), pois o An j o disse: 
" N ã o te chamarás mais Jacó \ya'ãqõb, 'suplantador' ] , mas Israel \yisrã'èl), porque tens 
lutado [.sãrâ] com Deus e com os homens e tens prevalec ido" (IBB, v. 28 [29]; cf. sua 
devoção subseqüente, Hb 11.21). 

Os dois nomes, Israel e Jacó, tornaram-se designações honrosas para os descendentes 
do patr iarca (de N m 23 em diante; cf 24,5, ou 17 [referência messiânica] ; Sl 47.4 [5]). 
Deus " ama Jacó" (M l 1.2; cf. R m 11.26). E então, por f im, a bênção se estende a todo o 
povo de Deus, " tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, 
ó Jacó" (l it., Sl 24.6; cf. G1 3.29) 

Bibliografia: — PAYNE, J. B., Theology of the older Testament, Zondervan, 1962. p. 
419-22, 430. — WOOD, L., A survey of IsraeTs history, Zondervan, 1970, p. 69-75. 

J .B.P. 

1677 I p l ? Cãqad) I, amarrar (Gn 22.9). 

1678 Cqd). II. A c e i t a como ra i z de: 

1678a 1 pV Cãqõd) listado (e.g., Gn 30.40; 31.8). 

1679 npl? Cqh). Ace i t a como ra i z de: 

1679a (ma'ãqeh) parapeito (Dt 12.8). 

Hpl? Cãqâ). V e j a o n? 1 585a. 

1680 Cãqal) torcer, arquear. Ocorre somente no pual, e m Habacuque 1.4. 
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1684 ('ãqash) 

Termos Derivados 

1680a ^p^p i? Cãqalqal) tortuoso (Jz 5.6; SI 125.5). 

1680b pt fppl? Cãqallãtôn) tortuoso ( Is 27.1). 

bp^p i ? Cdqalqal). Ve ja o n? 1 680a. 

]irf?p4? Cãqallãtôn). Ve ja o n? 1 680b. 

1681 HpP Cãqar) I, arrancar, desarraigar (Ec 3.2; S f 2.4). Verbo denominat ivo. 

Substantivo de Or igem 

1681a " IpP Céqer) ramificação, membro ( L v 23.47). 

1682 Cãqar) jarretar. Esse verbo denominat ivo ocorre apenas no piei (e.g., 2 Sm 

8.4; 1 Cr 18.4). 

Substantivo de Or igem 

1682a i p i ? Cãqãr) estéril (e.g., Dt 7.14; Êx 23.26). 

1683 27,pp Caqrãb) escorpião (e.g., Dt 8.15; Ez 2.6). 

1684 ('ãqash) ser perverso (ni fal ) , torcer, perverter (piei ) , declarar perverso, 
revelar a perversidade de (alguém) (hi f i l ) . 

Termos Derivados 

1684a ('iqqesh) torto, desonesto, perverso. 

1684b trrtôpl? Ciqqeshut) desonestidade, perversidade ( P v 4.24; 6.12). 

1684c ÜpPD (ma'ãqãsh) coisas tortuosas ( Is 42.16). 

'ãqash é uma raiz que, na hamartologia, enfat iza a perversão e a natureza tortuosa 
do pecado. O hebraico 'ãqash ta lvez esteja relacionado com o árabe 'aqasa, " fazer tranças 
nos cabelos (de uma mulher)" ; assim como as mulheres trançam seus cabelos, as pessoas 
torcem seus caminhos. 

Com a exceção de "caminhos tortuosos e ásperos" em Isaías 42.16 (ARA, "caminhos 
escabrosos"), a raiz 'ãqash e seus derivados são empregados para descrever os atos 
tortuosos e pervert idos de homens pecadores. Em Isaías 42.16 ela denota as di f iculdades 
que o Senhor vencerá ao salvar seu povo da sua situação desesperadora. E m 
Deuteronômio 32.5 usa-se 'iqqesh numa hendíadis com petaltõl, "tortuoso", em referência 
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1685 z n r Crb) 

a uma geração desesperadamente perversa (veja-se também Pv 8.8; SI 18.26 [27]). Outros 
s inônimos de 'ãqash são: hãpak, "v irar" ; lüz, " ir pelo caminho errado"; 'ãiuá, "perver ter 
o que é direito"; sãlap, "torcer"; 'ãwat , "entortar" , "perverter" . Governantes iníquos 
"perver tem tudo o que é dire i to" (Mq 3.9). O perverso de lábios é tolo ( Pv 19.1), e o 
perverso de coração é abominação para Iavé ( P v 11.20). 

*iqq cshüt. desonestidade, perversidade. Este é um substantivo abstrato feminino, 
"pervers idade" , usado duas vezes na expressão "mal ign idade da boca" (IBB, Pv 4.24; 6.12). 

R .B.A. 

Ciqqeshüt). Ve ja o n? 1 684b. "U? Cãr) inimigo. Somente em 1 Samuel 

28.16. Aramaísmo(? ) . Ve ja o n? 2 930a. 

1685 Z 1 2 Crò). I . A c e i t a c o m o r a i z d e : 

1685a IT. i ; ('êreb) I, mistura de gente (e.g., Êx 12.38; N e 13.3). 

1685b rr.U ('êreb) II, trama de tecido ( L v 13.48). 

1685c ZHÜ Cãrõb) enxame (e.g., Êx 8.17; SI 78.45). 

1686 ('ãrab) II, ser fiador, tomar-se fiador, hipotecar, comprometer-se, 
envolver-se, assumir responsabilidade em lugar de (qal) ; dar penhor (h i tpael ) . 

Te rmos Derivados 

1686a ('ãrubbá) penhor. 

1686b Cêrãbôn) penhor. 

1686c t S n ^ n (ma'ãrãb) mercadoria. 

1686d t n : n i ? n ( ta ( ãrubâ ) reféns. 

O verbo 'ãrab pode ser comparado com um uso do acadiano erébu, " f icar (debaixo 
da autor idade de a lguém) " (veja-se CAD, v. 4, p. 264) e do ugarítico 'rb, "servir de penhor", 
por exemplo, na expressão Vò bbnéhm, " serv i ram de penhores por seus homens" = 
"garant i ram seus empregados" (UT 19: n? 1 915). Sinônimos do hebraico 'ãrab, "penhorar" , 
incluem os substantivos hãbõl, hãbõlâ e 'ãbôt, que signi f icam "penhor", e os verbos 
hãbal, "receber em penhor", e tãqa', "selar acordo com aperto de mãos". Cf. o substant ivo 
'ãbôt, "penhor" . Dependendo do método de classificação, ex istem quatro (KB ) ou seis (BDB) 

raízes 'ãrab, ou mesmo oito (GB)! 
Pelo modo como a raiz é empregada no AT, a gama de sentidos do qal de 'ãrab pode 

ser div idida em três grupos. Pr imeiro, o termo pode ter o sentido de "trocar mercadorias" , 
"permutar" , como em Ezequie l 27.9 (cf. 27.27). E m segundo lugar, o verbo pode s igni f icar 
"empenhar" , "hipotecar", e, por extensão, "atrever-se". U m exemplo da pr imeira 
a l ternat iva acha-se e m Neemias 5.3, que fa la de hipotecar terras, v inhas e casas, e um 
da segunda, em Jeremias 30.21, que fala de "arriscar o coração" (EP, "pois quem iria 
arriscar a vida...?"). 
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1686 nyj ('ãrab) 

O terceiro e principal grupo é "ser/tornar-se penhor/garantia de". U m exemp lo 
esplêndido se v ê na narrat iva de José. Judá arrisca-se a, d iante de seu pai, Jacó, ser o 
fiador da devolução de seu i rmão mais novo, Ben jamim. Ele a f i rma: "Eu serei f iador por 
e le ; da minha mão o requererás" (IBB; ARA, "eu serei responsável por ele" , Gn 43.9; cf. 
44.32). Outro t ipo de exemplo ocorre no substant ivo 'êrãbôn (ve ja-se aba ixo ) em Gênes is 
38 ( w . 17-18, 20). Nesse capítulo pouco nobre da degradação espir i tual de Judá, o le i tor 
observa que ele é embotado não apenas no plano espir i tual , mas t ambém no racional. E le 
deixa com T a m a r , a nora que estava disfarçada, o sinete, o cordão e o ca jado para 
serv i rem de 'êrãbôn. A o de ixar com ela o seu "cartão de crédito", e l e perdeu a 
oportunidade de se mante r anônimo nesse sórdido acontecimento. 

O h i tpae l de 'ãrab é encontrado em um único contexto, tendo o sentido de " f a z e r uma 
apos ta " (2 Rs 18.23; Is 36.8). A s formas no hitpael encontradas e m Sa lmos 106.35; 
Provérb ios 14.10; 20.19; 24.21, e relacionadas por BDB sob a raiz 'ãrab I, " empenhar " , são 
mais bem entendidas se v istas como fo rmas da homônima ra iz I , "associar-se com", 
"misturar-se com", "mis turar " (ve jam-se KB, Holladay, Lisoivsky). 

' ã r u b b â . Penhor, caução. Encontrado somente e m 1 Samue l 17.18; Provérb ios 17.18. 

' ê r ã bôn . Penhor. Usado somente em Gênesis 38 ( três vezes, w . 17-18, 20) em re ferência 
ao selo de Judá, seu "cartão de crédito". O substant ivo 'êrãbôn (ugar í t ico 'rbn) é uma das 
poucas pa lavras semíticas que passaram para as l ínguas ocidentais (grego, arrabõn; 
la t im, arrabo; francês, les arrhes; português, arras). N o NT emprega-se arrabõn em 
re ferênc ia ao Espír i to Santo, que é o "penhor da nossa herança" (E f 1.14; cf. 2 Co 5.5). O 
dese jo de t e r o próprio Deus como "penhor" é uma esperança ve tero tes tamentár ia . 
Ezequias , chi l reando e gemendo como uma ave, disse: "os meus olhos se cansam de o lhar 
para c ima; ó Senhor, estou oprimido, sê meu penhor" ( Is 38.14, NAB; cf. SI 119.122). D e 
modo parecido Jó suplica a lavé : "Guarda contigo uma ' f iança' em meu favor, pois quem, 
senão tu, me apertará a mão?" (BJ, Jó 17.3). K idner comenta: "Ser f iador de Jó é um mau 
negócio para qua lquer um, menos para Deus" (Proverbs , p. 72). A expressão parale la 
"quem me apertará a mão?" ( l i t . ) t em o sentido de "quem dará garantias?". O verbo tãqa', 
" con f i rmar um contrato", "barganhar " (q.v.), é o costumeiro parale lo de 'ãrab I ( ve ja-se 
P v 6.1; 11.15; 17.18; 22.26). 

As passagens de Provérbios citadas acima e que t ra tam de serv ir de f iador para um 
emprés t imo para terceiros (às quais podemos acrescentar 20.16 e 27.13, em que o verbo 
parale lo é hãbêl) t razem sérias advertências contra esses atos bem-intencionados mas 
insensatos. U m homem que age assim é " fa l to de entend imento " ( P v 17.18) e "sofrerá 
ma l e s " ( P v 11.15). O conselho a quem assim se comprometeu é desobrigar-se como puder 
( P v 6.1-5). U m a vez mais citamos Kidner , para quem tal conselho "não acaba com a 
generos idade, mas com a especulação. Ou seja, aqui lo que a lguém dá deve ser algo 
in te i ramente vo luntár io" . E acrescenta: "Mesmo para o benef ic iár io , um penhor 
incondicional pode ser um desserviço indesejado ao expô-lo à tentação e à subseqüente 
tr isteza de ter l evado um amigo à ru ína" (KlDNER, Proverbs, p. 71-2). Comparem-se , no 
entanto, as ações do bom samari tano, em Lucas 10.35. 

m a ' ã r ã b . Mercadoria (artigos de troca). Esse substant ivo colet ivo ocorre apenas e m 
Ezequie l 27 (nove vezes ) . 
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1687 1TJ Cárab) 

t a ' ã rübâ . Reféns. Ocorre na expressão b'nê hatta'ãrubôt, " f i lhos dos penhores" ( l it . ) , isto 
é, "re féns" , encontrada em 2 Reis 14.14; 2 Crônicas 25.24. 

Bibliografia: — PORTEN, Bezalel , Guarantor at Elephantine-Syene, JAOS 89:153-7. 

R.B.A. 

1687 3*11? ('ãrab) III, ser doce, ser agradável. 

Termos Derivados 

1687a ZT-y Cõrêb) doce, agradável ( P v 20.17; Ct 2.14). 

1688 3117 Crb). IV . Ace i t a como ra i z de: 

1688a Cárab) planalto desértico, estepe ( Is 21.13). 

1688b "2-ií; Cãrãbi) habitante das estepes ( Is 13.20; J r 3.2). 

1688c ( 'ãráb) habitantes das estepes (substantivo coletivo). 

1688d Hin.1? Cãrãbâ) planície desértica, estepe. 

1689 Cárab) V, anoitecer, escurecer. Verbo denominat ivo. 

Substantivo de Or igem 

1689a TZ-)V ('ereb) fim da tarde, norte. 

1689b t i n i í Q (ma'ãráb) para o oeste. 

' e reb . Fim da tarde, noite. Esse substantivo masculino comum designat ivo de "tarde", 
"noit inha", provave lmente originou-se a partir da expressão "o pôr-do-sol". É cognato do 
acadiano erêbu, um verbo comum largamente usado, sendo que um de seus sentidos é o 
de "entrar" , "descer (refer indo-se ao sol)". O acadiano erib samsi s ignif ica "pôr-do-sol". 
Compare-se com o árabe garifa, "pôr-se (o sol)", e o ugaritico 'rb sps (= m'rb), "pôr-do-
sol". Outras palavras hebraicas importantes uti l izadas para indicar períodos do dia são: 
yôm, "dia"; 'êt, " tempo"; bõker, "manhã" ; laylâ, "noi te" (ve jam-se todas). A l guns 
dicionários sugerem que "Europa", a terra a oeste, der iva desta ra iz (BDB, KB e cf. The 
American Heritage DLctionary). 

'ereb se vê 131 vezes no AT. A expressão "houve uma tarde e houve uma m a n h ã " ( l i t . ) 
ocorre seis vezes na narrat iva da criação (Gn 1.5, 8, 13, 19, 23, 31), de l imitando ass im os 
seis dias da at iv idade criadora de Deus. Essa expressão parece indicar que, no Israel 
antigo, o dia começava com o nascer do sol. A lguns têm visto nisso uma dissonância com 
a prática judaica de considerar o pôr-do-sol como o início do dia seguinte. Cassuto, depois 
de trabalhar os dados bíblicos e os costumes judaicos, chega à conclusão de que havia 
"apenas um sistema de marcar o tempo: considera-se que o dia começa pela manhã; mas, 
no que diz respeito a festas e a datas designadas, a Torá determina que serão observadas 
t ambém na noite do dia anterior" ( U . C A S S U T O , Genesis, v. 1, p. 29 [grifos dele] ) . Parece 
que essa anál ise se conf irma no emprego de 'ereb na legislação levít ica acerca da 
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imundícia. Dev ido a certos atos, a pessoa era considerada imunda "até à tarde" ( L v 11.24, 
mais 30 ocorrências). Ou seja, a pessoa era imunda enquanto o dia durasse. 

N o Israel antigo as tardes e ram muito importantes para atos de sacrif ício e para 
refeições cerimoniais. A Páscoa começou à tarde do dia 14 do pr imeiro mês (veja-se Êx 
12.6, 18). As vezes, como em Êxodo 12.6, o hebraico traz, l i teralmente, "entre as duas 
tardes", provave lmente signif icando "crepúsculo", o período entre o pôr-do-sol e a 
escuridão, durante o qual há alguma claridade. Apenas em Jó 7.4 'ereb tem propr iamente 
o sentido de "noite". 

m a ' ã r ã b . Para o oeste, desde ou para o ocidente, o lado ocidental A rigor, o " lugar 
do pôr-do-sol" e, por conseguinte, "oeste". Veja-se Salmos 103.12, e m que essa pa lavra 
contrasta com mizrah, "desde o or iente" (veja-se zãrah, " levantar-se" ) . 

R.B.A. 

1690 ^TiV Crb). V I , Ace i t a como ra iz de: 

1690a Cõrêb) corvo. 

1690b n :n j7 Cãrãbâ) salgueiro. 

JOTS Cèrãbôn). Ve j a o n ! 1 686b. 

"TJS Cãrãbi). Ve j a o n? 1 688b. 

1691 r\V Cárag) anelar. 

Termo Derivado 

1691a ÍUTI2 Cãrúgâ) canteiro de jardim. 

1692 *rni? Cãrâ) pôr a descoberto, deixar indigente, descobrir, esvaziar, 
arrasar, derramar. 

Termos Derivados 

1692a ryj Cãrâ) lugar descampado (Is 19.7). 

1692b MYIJ) Cerwâ) nudez, vergonha. 

1692c n n i ? Ceryâ) nudez. 

1692d (ma'ar) nudez. 

1692e "li/Ti (ta'ar) navalha, bainha. Cf. o ugarítico tcrt, "bainha". 

O verbo *rh não ocorre no grau qal. Nos graus intensivo e causativo é usado com os 
seguintes sentidos: 1) "desnudar", "pôr a descoberto", "expor a nudez", e 2) "desprover" , 
no sentido de "esvaziar" , "derramar" . Este últ imo sentido pode ser empregado como uma 
figura para a morte na expressão dada em Salmos 141.8 e Isaías 53.12, "der ramar a a lma 
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[nepesh, isto é, Vida ' , q.v.]n (ARA, "desamparar" ) . O hebraico 'ãrâ possui cognatos e m 
árabe Cariya, "estar nu") , fenício ('rh, "desnudar" ) , acadiano (üru, "nudez" , "local deserto 
e deso lado" ) e ugarít ico ('ry, "nu" [AisWUS, n? 2 097]). 

Depois da queda (ou "mergu lho" ) do homem, a nudez no AT tornou-se mot ivo para 
ve rgonha . A razão disso não é que o sexo seja mau, mas por causa da má consciência 
humana (ve ja-se J. B. PAYNE, Theology of the older Testament, p. 218). N o d i zer de D. 
K idner , "o h o m e m viu o mundo fami l ia r ã sua volta e então, no ato de o lhar, estragou-o, 
atr ibuindo o mal à inocência (cf. T t 1.15) e reagindo ao bem com vergonha e fuga" . E le 
acrescenta: "As folhas de figueira f o ram bastante patéticas, como tendem a ser os 
expedientes humanos, mas o instinto estava correto e Deus o conf irmou, pois o f ruto 
natural do pecado é a vergonha. O casal, agora pouco à vontade um com o outro, deu-nos 
por antecipação uma idéia de como ser iam os re lac ionamentos humanos decaídos e m 
ge ra l " (Genesis, In terVars i ty , 1967, p. 69). 

Po r conseguinte, depois de Gênesis 3.7 a nudez no AT é s ímbolo da ve rgonha humana , 
o f ruto mau do pecado. É prat icamente impossíve l fazer uma de fesa bíblica da nudez. A 
nudez não pode ser to lerada fora de relações sexuais permit idas ( ve jam-se as proibições 
de incesto e m L v 18 e 20) nem pode ocorrer na adoração (Êx 20.26; cf. 28.42). 

Por outro lado, a nudez, a exposição da vergonha, é uma característ ica d is t int iva do 
ju í zo sobre os mal fe i tores (ve jam-se Is 3.17; Hc 3.13; S f 2.14 L m 4.21; e o amplo emprego 
de vocabulár io per t inente à nudez nos capítulos 16, 22 e 23 de Ezequie l ) . 

E m Sa lmos 137.7 a zombar ia com que Edom trata Jerusa lém é um exemplo de 
paronomásia . A s pa lavras de Edom, "arrasai , arrasai-a, até aos fundamentos" , t em u m 
segundo sentido de "desnudai, desnudai-a, até às nádegas" (onde se descreve Jerusa lém 
como uma mulher sendo atacada; veja-se DAHOOD, Psalms III, em AB, p. 273). 

O verbo íãrâ é empregado em Isaías 32.15 no nifal (BDB expl ica esse ni fa l como 
passivo do h i f i l ) em referência ao Espír i to que é derramado sobre nós. Outros exemplos 
de "desprover " e que conduzem à idéia de "de r ramar " encontram-se e m Gênes is 24.20 (no 
piei , quando Rebeca esvaziou seu cântaro) , 2 Crônicas 24.11 (no piei, quando um oficial 
esvaz iou o cofre) , Isaías 53.12 (no hif i l , quando o Servo "derramou a sua a lma na morte " ; 
cf. SI 141.8). 

O hitpael em Salmos 37.35 é um tanto quanto problemático. A NASB traduz por "um 
homem v io lento e perverso espalhando-se tal como uma árvore exuberante" . 

R .B.A . 

r r ç r C ã r ü g â ) . V e j a o n? 1 691a. 

1693 "IT117 Cãrôd) jumento selvagem. Somente em Jó 39.5. 

nrt f? Cerwã). V e j a o n? 1 692b. 

UTiV Cãrúm). V e j a o n? 1 698c. 

" I P T O Cãrôer). Ve j a o n? 1 705c. 

f V . P Cãrüts). Ve j a o n? 1 702a. 

Ceryâ). Ve j a o n? 1 692c. 

nÇT-.IJ Cãrtsâ). Ve j a o n? 1 699a. 
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« P ? Cãríp). V e j a o n? 1 701a. 

'f-.J? Cãrits). Ve j a o n? 1 702b. 

n n i ? Cârírt). Ve ja o n? 1 705a. 

1694 "̂ pX? Cãrak) arrumar, pôr em ordem, alinhar, preparar, organizar, ajeitar, 
manusear, guamecer, avaliar, igualar, dirigir, comparar. 

Termos Der ivados 

1694a Cêrek) ordem, fileira, estimativa, 

1694b Cãrak) avaliar, estimar, estabelecer imposto. Verbo 

denominat ivo. Ocorre somente no hif i l . 

1694c t j n P Q (ma'ãrãk) preparativos ( P v 16.1). 

1694d trDHIJD (ma'ãrãkâ) fileira. 

1694e t n p i i í Q (ma'ãreket) fileira. 

'ãrak é um verbo que indica a ação de "preparar" , " a r rumar " (como também ocorre 
com seu cognato fenício) , "pôr em ordem"; com freqüência é empregado em contextos 
mi l i tares com o sentido de "dispor em posição de combate". Pode-se comparar o tom 
mi l i tar do verbo com o verbo árabe 'araka no grau I I I , ' l u ta r (em combate)" , e os 
substantivos t ambém árabes ma'arakur e ma'rakafn, ambos com o sentido de "campo de 
batalha" . 

O verbo 'ãrak possui no AT dois sentidos básicos. O primeiro, encontrado freqüen-
temente , t raz a idéia de "pôr em ordem", "organizar" , e tem diversas conotações. O 
segundo, "comparar" , é sugerido por BDB como o resultado de pôr e m ordem (a f im de 
comparar ) . Este úl t imo sentido é visto em Isaías numa majestosa louvação à 
incomparabi l idade de lavé . Isaías 40.18 diz: "com quem comparareis [dãmâ, piei ] a Deus? 
ou que coisa semelhante confrontareis ['ãrak] com ele?" (assim também em SI 40.5 [6]; 
89.6 [7]; cf Jó 28.17, 19). A incomparabi l idade de l a vé é um dos temas grandiosos, mas 
às vezes negl igenciados, da teologia bíblica do AT. 

N u m maior número de vezes 'ãrak s igni f ica "pôr em ordem", "arrumar" . Esse \ bo 
é encontrado junto com muitos e di ferentes objetos: pedaços de lenha arrumados por 
Abraão para o fogo sacrif icial em que imolar ia seu f i lho Isaque (Gn 22.9); pedaços do 
nov i lho sacri f icado dispostos ordenadamente pelos sacerdotes sobre o a l tar ( L v 1.8); o pão 
da proposição arrumado em duas f i le iras de seis pães sobre a mesa de ouro ( L v 24.8); sete 
a l tares preparados pelo adiv inho pagão Balaão ( N m 23.4); varas de l inho dispostas por 
Raabe para esconder os espias (Js 2.6); uma mesa preparada para uma refe ição (SI 23.5; 
Is 21.5); pa lavras preparadas para uma fa la (Jó 32.14); uma argumentação jurídica 
e laborada para ser apresentada em juízo (Jó 13.18); etc. E m 2 Samuel 23.5 Dav i exulta 
na al iança que l a vé estabeleceu com ele: "pois [ lavé ] estabeleceu comigo uma al iança 
eterna, em tudo bem def in ida ['ãrükâ] e segura". 

Mu i tas vezes 'ãrak é um termo mi l i tar que descreve a ação de dispor e m posição de 
combate a f im de iniciar-se a luta. O verbo pode aparecer junto com milhãmâ, "combate" 
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(Gn 14.8; Jz 20.22; 1 Sm 17.8; etc.), e com qãrã', "encontrar" (e.g., 1 S m 4.2; 2 Sm 10.9-
10; etc.). Os escritores do AT t ambém fa lam de preparar as armas para o combate (Jr 46.3; 
1 Cr 12.9). Em uma ocasião Jó descreveu sua situação angustiante e a f l i t iva como a 
condição daquele que sofre ataques mil i tares desferidos pelas forças do terror de Deus, 
dispostas contra ele em formação de combate (Jó 6.4). 

' ã rak . Avaliar, estimar, estabelecer imposto. BDB relaciona esse vocábulo como um 
verbo denominat ivo derivado do substantivo lêrek, "est imat iva" . E encontrado cinco vezes 
e m Leví t ico 27 e em 2 Reis 23.35. A lguns dicionários (e.g., KB) não colocam esse uso de 
'ãrak num verbete distinto; é s implesmente o hi f i l do verbo indicado acima. 

ma ' ã r ãk . Preparativos. Ocorre somente em Provérbios 16.1, "planos (do coração)". 

m a ' ã r ã k â . Fileira, tropa, exército, ordem, combate. Substantivo feminino com três 
usos: 1) "ordem de batalha", como em 1 Samuel 4.2 e ss.; 2 ) " t ropa" ou "exército", como em 
1 Samuel 17.10; e 3 ) "o rdem" ou " f i le ira", como em Êxodo 39.37, " lâmpadas colocadas em 
ordem", l i t e ra lmente " lâmpadas da f i le ira". 

ma 4ãreket . Fileira, pão da proposição. Vocábulo usado apenas para des ignar as 
f i le i ras de pães da proposição ou a mesa, como em Leví t ico 24.6-7. 

1695 VHI? Cãral) considerar incircunciso (qal ) , exibir a incircuncisão (n i fa l ) . 

Ve rbo denominat ivo. 

Substantivo de Or igem 

1695a tn^-ll? Corlâ) prepucio, incircunciso. 

1695b f r i l ? Cãrêl) com prepucio, incircunciso. 

O verbo denominat ivo 'ãral (assim o entendem BDB e KB) é usado apenas duas vezes. 
Em Lev í t ico 19.23 a ARA traduz o qal por "vedado" e Ha l laday é da opinião de que a 
palavra deve ser traduzida por "deixar sem ceifar". E m Habacuque 2.16 o nifal do verbo 
é bastante dif íci l mas fundamenta l para a compreensão do texto. A IBB t raz "ser como um 
incircunciso"; a ARA, "exibir a incircuncisão"; a PIB e a MM acompanham os MMM e 
a lgumas versões ant igas e t raduzem a idéia de "cambalear" (da raiz r7, por metátese) . 

' or lâ . Prepucio, incircunciso. O substantivo feminino 'orlâ talvez tenha relação com os 
vocábulos árabes &urlatun, "prepucio", e ^ari/a, "ser incircunciso", aramaico èürUtã', 
"prepucio", e acadiano urül(l)ãti (pl.), "prepúcios" (BÉZOLD, Glossar, p. 68). Compare-se 
com o verbo sobre o verbo mül, "circuncidar". 

' ã rêL Incircunciso, pessoa com prepucio. A circuncisão v e m sendo praticada por 
muitos povos no mundo, gera lmente na puberdade, mas em Israel ela estava arra igada 
numa profunda convicção rel igiosa: por meio desse ato de dedicação, dava-se testemunho 
de que a pessoa pertencia a Iavé e a seu povo (veja-se EiCHRODT, ETOT, V. 1, p. 138). A t é 
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onde se sabe, somente Israel praticava a circuncisão de criancinhas. É claro que essa 
prática impossibi l i tava os rituais licenciosos da puberdade, praticados pelos pagãos 
v iz inhos. 

A instituição da circuncisão é apresentada deta lhadamente em Gênesis 17 como o 
sinal da al iança de Iavé com Abraão, assim como o arco-íris foi sinal da al iança com Noé . 
Todas as pessoas de sexo masculino da comunidade, fossem escravas ou l ivres, dev iam ser 
circuncidadas ao oi tavo dia de v ida. Os incircuncisos ser iam e l iminados da comunidade. 
Youngblood escreve: "daquele momento em diante o rito da circuncisão se tornaria um 
sinal v is íve l da promessa solene de Deus de abençoar numer icamente o seu povo. Deus 
hav ia fa lado e hav ia de t razer sua palavra à lembrança todas as vezes que a faca do 
circuncidador fosse empunhada" (The heart of the Old Testament, p. 46). O ato da al iança 
patriarcal foi rea f i rmado no código mosaico ( L v 12.3). Êxodo 4.24-26 é um tanto quanto 
obscuro. Ve ja-se Cassuto, Exodus, p. 58-61, e Clements , Exodus, p. 31. [Essa dif íci l 
passagem tem sido bastante debatida, mas as sugestões de Hans Kosma la poss ive lmente 
lançam luz sobre o assunto ( The Bloody Husband, VT 12:14-28). E le argumenta , em 
pr imeiro lugar, que o pr imogênito, e não Moisés, está e m perigo. N o contexto, a ênfase 
recai sobre Israel como o pr imogênito de Deus. O pr imogêni to de Faraó corre perigo. 
Agora o pr imogênito de Moisés deve ser circuncidado ou ele t ambém correrá perigo. Em 
segundo lugar, o verbo nãga' deve ser interpretado como grau qal, "tocar", e não como 
hi f i l , "at irar" . E m terceiro lugar, Zípora encostou o prepúcio nas pernas do menino para 
fazer um sinal de sangue — o texto não diz que ela atirou o prepúcio aos pés de Moisés. 
Moisés nem sequer é mencionado nomina lmente nessa frase. E m quarto lugar, o 
comentár io dela — "esposo sanguinár io" — deve ser traduzido por " (men ino ) circuncidado 
com sangue". O verbo árabe hatana s ignif ica "circuncidar", e Kosmala lembra-nos de que 
Zípora, no Sinai , pode muito bem ter t ido vínculos árabes. Ass im sendo, ela não estava 
inso lentemente culpando Moisés, mas prazerosamente dizendo que havia salvo a v ida do 
seu f i lho ao executar o rito de circuncisão. Segundo Kosmala , a últ ima f rase do versículo 
não é uma mera repetição. E um comentár io l ingüístico de que aqui lo que ela dissera 
numa expressão idiomática árabe apl icava-se ao menino, que em hebraico era "o 
circuncidado" (mül ) . 

Essa sugestão não implica alteração de nenhuma consoante do texto. Ela tem base 
l ingüística. E ev i ta a — de outra forma — estranha tensão entre Moisés e Zípora. U m a 
tradução l ivre seria: 

" N u m a esta lagem no caminho o Senhor se encontrou com ele ( isto é, com Moisés ) e 
procurou matá- lo ( isto é, a seu primogênito) . Mas Zípora apanhou uma faca de pederneira 
e cortou fora o prepúcio de seu f i lho e encostou-o em suas pernas. Então ela disse: 
'Cer tamente és o meu circuncidado', e o Senhor o deixou e m paz". De mane i ra que a 
pa lavra que ela empregou, 'o circuncidado com sangue ' (árabe) , refer ia-se ao circuncidado 
(hebraico) . R.L.H.] 

O adjetivo 'ãrêl, "com prepúcio", "incircunciso", tornou-se uma expressão de 
desprezo, empregada especia lmente com referência aos f i l isteus, que não prat icavam a 
circuncisão (cf Jz 14.3; 15.18; 1 Sm 14.6; 17.26, 36; 31.4 = 1 Cr 10.4; 2 S m 1.20). Essa 
pa lavra es tava associada a impureza moral e espir itual ( Is 52.1) bem como a órgãos que 
não func ionavam dev idamente (Êx 6.12, o "incircunciso de lábios" [IBB] era a lguém que 
não fa lava bem; Jr 6.10, "ouvidos incircuncisos" são incapazes de ouvir ) . 
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A circuncisão era também um ato espiritual. Egito, Edom, A m o m , Moabe e até 
mesmo Judá prat icavam a circuncisão no pénis, mas não no coração (Jr 9.25-26 [24-25]; 
veja-se BRIGHT, Jeremiah, in AB, p. 78). Por esse motivo Israel recebeu ordens para 
circuncidar o prepúcio do coração (Dt 10.16; Jr 4.4; cf. Rm 2.28-29). 

Ezequie l emprega 'ãrêl no capítulo 32 na descrição, qual um guia turístico, das 
nações no Sheol (TAYLOR, Ezekiel, p. 211). A l i as nações são apresentadas como 
incircuncisas, transmit indo assim a idéia de sua corrupção e impureza (ve ja-se FEINBERG, 
Ezekiel, p. 184-5). 

Bibliografia.: — YOUNGBLOOD, Ronald, The heart ofthe Old Testament, Baker, 1971. 
R.B.A. 

1696 Cãram) I, amontoar-se. Ocorre apenas uma vez, no nifal (Êx 15.8). 

Te rmo Der ivado 

1696a Cãrémâ) amontoado. 

1697 D*T1? ( 'rm). II. Ace i t a como ra iz de: 

1697a Carmôn) plátano (sem a casca) (Ez 31.8). 

1698 Cãrõm) ter cuidado, acautelar-se, receber conselho astuto, ser 
prudente. 

Termos Derivados 

1698a Corem) astúcia (Jó 5.13). 

1698b tnÇOP Cormâ) astúcia, perfídia. 

1698c tDVIÇ Cãrum) astuto, ardiloso. 

'ãrõm é uma raiz com conotações positivas (prudência) e negat ivas (astúcia). Pode-se 
contrastá-la com o sinônimo sãkal, "ser hábil", "ser sábio", que sempre tem uma conotação 
posit iva. Em árabe, aramaico e siríaco os cognatos dão uma idéia negat iva ( "de má 
índole", "astuto"). Os vocábulos gregos panourgos e panourgia, empregados na LXX e no 
NT, s igni f icam "pronto a fazer qualquer coisa", e m geral com o sentido negat ivo de 
comportamento ardiloso e astuto (e.g., Lc 20.23; E f 4.14). N ã o se confunda esta ra iz com 
'aram I (n i fa l ) , "amontoar-se". 

O verbo 'ãrõm é usado quatro vezes no qal; duas com sentido positivo ( P v 15.5; 
19.25) e duas com sentido negativo (1 Sm 23.22, 2 vezes) . O hi f i l é empregado uma vez, 
tendo o sentido de "proceder astutamente": " t ramam astutamente contra o teu povo" (SI 
83.3 [4]). A lguns estudiosos têm considerado como hif i ls todas as ocorrências do verbo, à 
exceção do inf in i t ivo absoluto de 1 Samuel 23.22. KB e LISOWSKY d i zem que o único hif i l 
de verdade é Salmos 83.3 [4]. 
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' õ r em. Astúcia, Esse substant ivo mascul ino ocorre somente e m Jó 5.13. 

' o r m â . Astúcia, prudência, sutileza, ardil, sabedoria, Esse substant ivo pode ser 
ut i l i zado com uma conotação negat iva , re fer indo-se à astúcia arrogante (como e m Êx 
21.14), ou posit iva, refer indo-se ao comportamento prudente (como e m P v 1.4). 

' ã r ü m . Astuto, prudente, sutiL O adjet ivo 'ãrum é v isto como uma v i r tude posit iva 
quando traz a idé ia de "prudente" . O prudente não ostenta o seu conhecimento ( P v 12.23), 
de ixa passar uma ofensa ( P v 12.16), age com conhecimento ( P v 14.8), olha por onde va i 
( P v 14.15), enxerga o per igo e age de conformidade ( P v 22.3 = 27.12), e o conhec imento 
é a sua coroa ( P v 14.18). 

O ad je t ivo é negat ivo quando traz a idé ia de "astuto" (ve ja-se Jó 5.12; 15.5). O uso 
ma i s famoso de 'ãrüm com essa conotação negat iva encontra-se, é claro, e m Gênes is 3.1, 
"a serpente , mais 'sagaz' , do que todos os animais selvát icos que o SENHOR Deus t inha 
fe i to" . Esse " ta lento maldoso" (D. KlDNER, Genesis, Chicago, In terVars i ty , p. 67 ) contrasta, 
por paronomásia , com a inocência desnuda de A d ã o e Eva em Gênes is 2.25 ('ãrüm, 
"astuto" , "sagaz" , vs. 'arümmím , "nus"; ve ja-se U. CASSUTO, Genesis, v . 1, p. 143). E m 
v is ta dessa impor tante passagem, é a inda mais surpreendente o comentár io de nosso 
Senhor a seus discípulos: "Sede astutos [phronimos] como serpentes e inocentes como 
pombos" ( M t 10.16, NASB). 

R .B.A . 

('armôn). V e j a o n? 1 697a. 

1699 CTW ('rs). A c e i t a c o m o r a i z de: 

1699a n o n i ? ('ãrísâ) farinha grossa (e.g., E z 44.30; N e 10.38). S ign i f i cado 

incerto. 

TJTJ Car'ar). Ve j a o n? 1 705b. 

1700 Cãrap) I, desnucar. Ve rbo denominat i vo (BDB; KB t rata o ve rbo como um 

cognato do árabe 'arafa, "cortar e m pedaços") . 

Substant ivo de Or i g em 

1700a Cõrep) dorso, pescoço. 

Esse te rmo anatômico é, por vezes, usado meta for icamente . T e m sido ident i f icado 
com o acadiano arãb(b)u/arüp(p)/u, "pescoço (crina?)", e o árabe 'urfatun , "cr ina de cavalo" , 
"cr ista de galo" . A l guns s inônimos hebraicos são: gargãrôt, gãrôn, mapreqet, tsawwã'r 
e tsaww'rõnlm. 

'õrep é empregado 33 vezes. E m Gênesis 49.8, Jacó pro fet i za que a mão de Judá 
estará sobre o pescoço de seus inimigos, um símbolo de autor idade sobre os adversár ios . 
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1701 Cãrap) 

gab, gaw, gêu), sh'kem ( "ombro"! ) . Esse vocábulo ocorre como símbolo de medo e da 
ret i rada dos in imigos de Israel (Êx 23.27; cf. Js 7.8, 12, em referência a Israel dar as 
costas; 2 Sm 22.41, num salmo de Davi ) , como símbolo da apostasia contra Iavé (2 C r 
29.6; J r 2.27; 32.33) e como símbolo de vergonha e remorso (Moabe, em Jr 48.39). 

A part i r de uma comparação com o árabe 'urfatun, "crina de cavalo", "crista de galo", 
pode-se v e r o possível desenvolv imento semântico a part ir de "pescoço" até "obstinação", 
"arrogância" , "recalcitrância", " indocil idade". Desse modo, existem numerosas ocasiões em 
que Israel é chamado de qeshêh-'õrep, l i tera lmente "duro de pescoço", ou seja, "obst inado" 
(e.g., Êx 32.9; 33.3, 5; 34.9; etc.; ARA, "de dura cerviz" ) . O termo 'õrep passa então a fazer 
parte do vocabulário da hamartologia. A arrogância do vassalo para com o suserano é uma 
forma de rebeldia e traição. 

Bibliografia: — DAICHES, S., The meaning of in Lev. 5, 8, ExpT 39:426. 

R.B.A. 

1701 ~ jl/ Cãrap) gotejar, pingar. 

Termos Derivados 

1701a * p i ? Cãríp) nuvem ( Is 5.20). 

1701b Cãrãpel) nuvem escura, escuridão, densas trevas, trevas 
espessas. 

A palavra 'ãrãpel é um substantivo masculino que descreve a glór ia encoberta de 
Iavé, as trevas que envo lveram sua aparição no monte Sinai, e o ju ízo que ele traz sobre 
o pecado. Et imolog ias propostas são: 1) 'ãrap, "gotejar" , "pingar" , com larned a format ivo 
(BDB); ou 2 ) o árabe gafara, "cobrir" (KB). A palavra èrPU "nuvem pesada", ocorre em 
ugarít ico (UT 19: n? 1 989a). Em hebraico sinônimos importantes de "nuvem" são: 'ãb 

(usado em referência à teofania em Êx 19.9) e 'ãnãn ( f reqüentemente empregado para 
des ignar a glór ia de Deus). 

Parece que no AT as descrições da glória de Deus são de l iberadamente vagas, ta lvez 
para preservar o aspecto de temor reverente em torno do mi lagre que é v is lumbrar uma 
mani festação de Deus e ta lvez também para lembrar o horror que o pecado causa e m sua 
presença. Ass im sendo, enquanto o povo f icava bem distante, Moisés se aproximou da 
"nuvem escura" que envolv ia Iavé (Êx 20.21). A l ém disso, a própria montanha v is i tada 
por Deus tornou-se uma montanha temíve l , a qual "ardia em fogo até ao meio dos céus, 
e hav ia t revas [hõshek], e nuvens ['ãnãn] e escuridão [wa'ãrãpel]n (Dt 4.11). Expressões 
semelhantes acham-se em Deuteronômio 5.22 [19]; 2 Samuel 22.10; Jó 22.13; Sa lmos 18.9 
[101; 97.2. Quando Salomão dedicou o templo, a glór ia de Iavé encheu o edi f íc io com 
nuvens e trevas espessas (1 Rs 8.10-12; 2 Cr 5.13—6.1), "como um lembrete das t revas 
em que Moisés penetrou no Sinai " (JTOT, p. 259). 

Outros usos de 'ãrãpel incluem a f igura poética de trevas como um cueiro que 
envo lve o mar (Jó 38.9) e de trevas como um símbolo de ignorância, desgraça e pecado do 
homem ( Is 60.2). Também util iza-se o vocábulo 'ãrãpel como símbolo do ju ízo de Iavé 
contra o pecado (Jr 13.16; Ez 34.12; J1 2.2; S f 1.15). Pe lo fato de a mesma palavra ser 
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1702 p ? ('ãrats) 

usada em referência à glória com que Deus se envo lve e a seu temíve l ju lgamento , e la é 
paradoxal : t ransmite a idéia de terror, marav i lha, temor, majestade, respeito e reverência. 

R.B.A. 

Cãrapel). Ve ja o n? 1 701b. 

1702 ( 'àrats) estar assustado, estar apavorado, ter medo, oprimir, 
prevalecer, quebrar, estar aterrorizado. 

Termos Der ivados 

1702a ('ãrüts) horrível (Jó 30.6). 

1702b ('ãrits) poderoso, apavorante. 

1702c t r S J J n (ma'ãrãtsà) impacto terrível, golpe (Is 10.33). 

O verbo 'ãrats denota "medo " ou "pavor". Trans i t i vamente tem o sentido de 
"aterror izar" , e instransit ivamente, de "estar aterrorizado". Pode-se comparar a raiz 
hebraica a uma raiz siríaca, "sobrevir repent inamente" , "sobrevir v io lentamente" , e ao 
árabe 'aratsa , " t remer" , "vaci lar" . Sinônimos hebraicos incluem: yãrê\ " temer" ; pãhad, 

" tremer" ; gür, "estar com medo"; yãgõr, "estar com medo"; sã'ar, " f icar arrepiado de 
pavor"; e hãtat, "estar perturbado pelo medo". 

N o grau qal a ra iz 'ãrats é empregada de duas maneiras. N o sentido transit ivo, o 
verbo signif ica "causar tremor", "aterror izar" . U m exemplo, tendo I a vé como sujeito, 
encontra-se em Isaías 2.19, 21, em que se fala do terror de seu juízo. A palavra ocorre, 
tendo homens como o sujeito, em Salmos 10.18 (cf. Jó 13.25) e em Isaías 47.12 (com 
ironia) . Seis vezes o verbo é usado intransi t ivamente, tendo aí o sentido de " t remer" , " ter 
medo". Em cinco casos, aqueles que conf iam no poder de I a vé recebem ordens de não 
t remer , pois Iavé, o grande e temível , está no meio deles (Dt 1.29; 7.21; 20.3; 31.6; Js 1.9). 
Nessas passagens o verbo 'ãrats aparece associado com os sinônimos yarê', pãhad e 
hãtat (q.v.). 

O nifal é usado uma vez (Sl 89.7 (81), na frase "Deus é temido na assembléia dos 
santos" (lit.; em paralelo com nôrã', " temíve l " ) . O hif i l aparece três vezes ( Is 8.12-13; 
29.23). Iavé deve ser tratado com temor reverente; se a lguém o teme, não precisa t emer 
outra coisa. 

' ã rüts . Penhascos. Tecnicamente um particípio passivo do qal. Aparece apenas em Jó 
30.6. BDB interpreta o vocábulo como "ravinas 'aterrorizantes'" ; a ARA, como "desf i ladeiros 
'sombrios*". (KB entende que a palavra der iva de outra raiz, ãrats I I , e t raduz por 
" ladeira" , no que é seguido por BJ, "barrancos". ) 

'ãr its. Poderoso, opressor, com grande poder, forte, terrível, violento, impiedoso. 
O adjet ivo 'ãrits é encontrado 20 vezes no AT. N u m a oportunidade designa Iavé como um 
"paladino terr íve l " (Jr 20.11, NASB). Com maior freqüência o vocábulo descreve os in imigos 
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1703 p"li? Çãraq) 

impiedosos que a lguém (e.g., SI 54.3 [5]; 86.14) ou uma nação (e.g., Is 13.11; 25.3-5; 29.5; 
J r 15.21) pode ter. Ezequiel emprega quatro vezes a expressão 'ãritsê gôyim, "os 
impiedosos das nações" (lit.; Ez 28.7; 30.11; 31.12; 32.12). Em Provérbios 11.16 homens 
cruéis e violentos fazem contraste com a mulher graciosa ('êshet hên). 

ma'àrãtsâ. Terror (Is 10.33). BDB traz "impacto terrível", "golpe"; a ARA, "violência"; a 
MM, "golpe terrível"; a BJ, "terrível violência". 

R.B.A. 

1703 pyj ('âraq) roer (Jó 30.3). 

1704 Crr). I. Ace i ta como ra iz de: 

1704a (me,ãra) caverna, cova, buraco, Meara. 

A palavra m"ãrâ é um substantivo feminino derivado da raiz 'arar. Compare-se o 
vocábulo com o árabe mag'ãratun, "caverna", e talvez com o topônimo ugarítico mgrt (veja-
se UT 19: n? 1 523; AisWUS n? 1 630). A lguns eruditos peritos e versões (KB, Holladay, 
Lisowsky, BJ, MM) distinguem me'ãrâ I I , "campo estéril", como um hapax legomenon em 
Isaías 32.14. Outros (BDB, ARA, IBB) interpretam "cavernas" nesse versículo. Sinônimos 
são: hõr, "buraco", "caverna", e m*hiUâ, "buraco" (ocorre apenas em Is 2.19, como um 
plural). 

"Cavernas" eram usadas como habitação temporária, refúgio de emergência ou para 
sepulturas. Ló e as f i lhas moraram numa caverna por algum tempo (Gn 19.30-38). Em 
diversas ocasiões há relatos sobre pessoas que, em busca de proteção contra inimigos, 
fug i ram para cavernas. A lguns exemplos são: os reis cananeus na caverna de Maquedá 
(Js 10.16-27); israelitas durante a opressão midianita (Jz 6.2) e durante uma batalha 
contra os f i l isteus (1 Sm 13.6); os profetas de lavé , que Obadias escondeu de Jezabel (1 
Rs 18.4, 13); e homens ímpios que fogem da ira de l a v é ( Is 2.19; cf. Ez 33.27). 

A caverna de Macpela, que Abraão comprou de Efrom, o heteu (Gn 23), tornou-se a 
sepultura de Sara (Gn 23.19), Abraão (Gn 25.9), Isaque, Rebeca, Lia (Gn 49.31) e Jacó 
(Gn 50.13). O modo de aquisição harmoniza-se perfe i tamente com o que se sabe sobre os 
costumes dos heteus à época (veja-se KIDNER, Genesis, p. 145-6). Teo log icamente o 
capítulo prossegue com o teste de Abraão, que teve início em Gênesis 22. Aque le que 
recebeu a promessa da terra de Canaã teve, em face da morte da esposa, de adquirir um 
local para sepultá-la. Acredita-se que a caverna de Macpela esteja localizada em Haram 
el-Khal i l , em Hebrom, cercada por um muro construído na época de I lerodes (veja-se 
Av raham NEGEV, Archaeological encyclopedia of the Holy Land, p. 141-2, 191). 

Davi , enquanto fugia de Saul, permaneceu na caverna de Adulão e numa outra em 
En-Gedi (veja-se 1 Sm 22.1; 1 Cr 11.15; 1 Sm 24). Os cabeçalhos de Salmos 57 e 142 
provave lmente referem-se a Adulão. 

El ias está associado com uma caverna no monte Sinai em 1 Reis 19.9-18. O art igo 
def inido que aparece no texto hebraico (v. 9 ) sugere uma caverna específica, o mesmo 
lugar em que Moisés v iu a glória de lavé (Êx 33.21 e s.; acerca desse paralelo, consulte-se, 
com alguma cautela, CROSS [veja-se bibl iograf ia! ) . 
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1705 " i y j ('ãrar) 

Bibliografia: — CROSS, F rank Moore , Jr., Canaanite myth and Hebrew epic, 
H a r v a r d Un ive rs i t y , 1973. — NEGEV, A v r a h a m , Archaeological encyclopedia of the Holy 
Land, Londres e Jerusa lém, We iden f e l d and Nico lson, 1972. 

R .B .A . 

1705 "Hi? ('ãrar) II, desnudar, despir-se. 

Te rmos Der ivados 

1705a (aríri) despido. 

1705b ^'DIV ('ar'ar) despido, desamparado. 

1705c Cdrô'ér) árvore, arbusto. 

O verbo 'ãrar I I é um dos vár ios vocábulos que se re fe re à nudez; compare-se com 
os s inônimos gãlá, "descobrir" , 'úr, " es tar desabr igado" , "es tar nu", 'arâ} "descobrir" , 
" expor a nudez" , e pãshat, " t i rar a roupa". O verbo 'ãrar é, p rovave lmente , uma va r i an t e 
da ra i z 'ãrâ (q.v.). 

Fo rmas da ra i z verba l 'ãrar são encontradas apenas quatro ve zes no AT, cada uma 
num grau d i ferente . O qal é empregado em Isaías 32.11 ( em para le lo com pãshat) numa 
o rdem às mulheres complacentes de Jerusa lém para que se despissem de suas roupas 
v istosas e se ves t i ssem com roupa de luto. O poel em Isaías 23.13 t em sido t raduz ido de 
d iversas mane i ras (ARC, "ed i f i caram" ; IBB, "derrubam" ; ARA, "arrasou" ) , mas parece que 
é pre fe r í ve l a tradução da ARA. E. J. Y o u n g escreve: " A re ferênc ia é ao arrancar todos os 
en fe i t es e objetos dos palácios" (The book of Isaiah, v , 2, 135). E m Je remias 51.58 um 
in f in i t i vo absoluto do pi lpel aparece junto com um hitpael para dar a idéia de "devastação 
to ta l " (dos largos muros de Babi lônia; RSV, "ar rasar até o chão") . 

' ã r i r i . Despido, sem filhos. O ad je t i vo 'ãriri s igni f ica "despido" e é usado para descrever 
a sol idão e a "nudez " das pessoas sem f i lhos, numa era e m que f i lhos e r a m necessários 
para a pessoa se sent i r completa. Ab raão é 'ãriri em Gênes is 15.2, tendo apenas E l i e z e r 
como herde i ro adotado. A ausência de f i lhos era um cast igo d iv ino para certos pecados 
sexua is ( L v 20.20-21; cf a f ó rmula de ju í zo de J r 22.30). 

'ar^ar. Despido, desamparado. O ad je t ivo 'ar'ãr, "despido", "desamparado" , ocorre como 
substant ivo e m Sa lmos 102.17 [18]. A oração do desamparado nu não é desprezada pelo 
Senhor . 

' ã r ô ' ê r . Arvore, arbusto. Menc ionado apenas e m Jeremias 17.6. U m t ipo de arbusto, 
ta l vez z imbro (árabe 'ar'ar), Juniperus phoenicia. Esse é um arbusto com fo lhas 
minúsculas como es camas e com pequenas p inhas redondas e de cor cas tanho-amare lada 
(ve ja-se Fauna and flora of the Bible, Londres , Un i t ed Bib le Societ ies, 1972, p. 131). 
Acerca desse arbusto, compare-se com o nome hebraico de uma cidade, 'ãrô'êr. 

R.B.A. 
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1706 CTIi? ('rs) 

1706 CTII? ('rs). A c e i t a c o m o r a i z de : 

1706a Cerei) c a m a , d iuã (.e.g., Dt 3.11; A m 3.12). 

1707 Csò). A c e i t a c o m o r a i z de : 

1707a (''êseb) grama, erva, plantas. 

O substantivo masculino 'êseb é um dos quatro sinônimos principais que designam 
"vegetação", "plantas verdes", "erva", "grama". A palavra "erva", encontrada em diversas 
traduções, é empregada no sentido de vegetação não-lenhosa e não no sentido atualmente 
mais usado de erva medicinal ou culinária. 'êseb e seus sinônimos correspondem àquilo 
que se pode chamar de "vegetação rasteira". Os outros sinônimos (que devem ser 
consultados) são: desfie', "relva nova", "relva viçosa"; yereq, "planta verde" (e yãráq, 
"verduras", "vegetais"); e hatsir I, "relva verde", "pastagem" (que alguns livros distinguem 
das formas homônimas hatsir I I , "alho-porro", e hatsir I I I , "junco", "tábua"). Deve-se 
também consultar o verbete *êts, "árvore". Uma palavra rara designativa de "arbusto", 
"moita", é sí(a)h, que aparece apenas em Gênesis 2.5; 21.15; e Jó 30.4, 7. Pode-se 
comparar o hebraico 'êseb com o árabe 'usb jn, "verdura", "relva verde", "pastagem", e com 
o acadiano esèbu, "crescer com viço". No aramaico bíblico 'ãsab aparece cinco vezes em 
Daniel para designar o sofrimento animalesco de Nabucodonosor, "comer 'ervas' como os 
bois" (Dn 4.15 112], 25 [22], 32-33 [29-30]; 5.21). 

O substantivo 'êseb é encontrado 33 vezes no texto hebraico do AT, 15 das quais na 
Torá e quatro em Gênesis 1. No relato da criação esse vocábulo desempenha o seu papel 
mais importante. No terceiro dia da criação Deus ordenou: "Produza a terra relva [deshe1], 
ervas ['êseb] que dêem semente, e árvores frutíferas ['eis p'rt] que dêem fruto segundo 
a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez.... E viu Deus que 
isso era bom" (Gn 1.11; cf. o cumprimento no v. 12). Nesse contexto, parece que deshe', 
"vegetação", é a categoria mais ampla, abrangendo tanto 'êseb quanto 'êts, "plantas 
rasteiras e árvores". 

[O uso de 'êseb no estado absoluto em Gênesis 1 deve ser contrastado com o seu 
estado construto na expressão 'êseb hassãdeh, "planta do campo" em Gênesis 2.5. 
Cassuto alega que essa expressão denota "cereais cultivados" (U- Ç A S S U T Q , Gênesis, in 
loc.). Mas não é esse o caso porque, à época em que o Senhor formou Adão, ainda "não 
havia homem para lavrar o solo" (Gn 2.5). Desse modo Gênesis 1 e 2 estão em harmonia. 
Embora de fato houvesse "plantas" antes da criação do homem, plantas cultivadas não 
existiam. É, no entanto, possível que Gênesis 2.5-6 se refira apenas à terra onde ficava 
o Éden, que era regada pelos rios (e não pela "neblina", 'êd, q.v.). Esse ponto de vista 
permite conciliar Gênesis 1 e 2, entendendo-se que os dois capítulos descrevem aspectos 
diferentes da atividade criadora de Deus — o mundo em geral em Gênesis 1 e apenas o 
Éden em Gênesis 2.4 e ss. (Cf. R. L. H A R R I S , The mist, the canopy and the rivers of Eden, 
JETS, 11:177-9). R.L.H. ] 

Alguns defendem que, de conformidade com Gênesis 1.29-30 (cf. 3.18), o homem e os 
animais foram criados originariamente herbívoros. Só na aliança de Deus com Noé, após 
o dilúvio, o homem recebeu instruções específicas para acrescentar carne à sua 
alimentação, mas o sangue de animais ainda era proibido (Gn 9.3-4). Não há nenhum 
relato que descreva a transformação de alguns animais em carnívoros, mas é provável que 
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1708 n t o Cãsâ) 

essa tenha sido uma das muitas mudanças provocadas pela queda do homem e pela perda 
das condições edênicas. No entanto, a retransformação da vida animal para padrões 
herbívoros faz parte da esperança escatológica de Israel — um Éden redivivo onde "a vaca 
e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; o leão comerá palha [teben] 
como o boi" ( Is 11.7; veja-se o contexto do capítulo inteiro e compare-se 65.25). 

Alguns estudiosos, e.g., Kidner, objetam ao ponto de vista de que Gênesis 1.29-30 
sugere que todas as criaturas eram herbívoras. Ele prefere dizer que a afirmação de 
Gênesis "é uma generalização de que, direta ou indiretamente, toda a vida depende da 
vegetação, e o objetivo do versículo é mostrar que todos são alimentados pela mão de 
Deus" (Genesis, p. 52). Mas ele admite que, quanto ao homem, a carne foi uma nova 
concessão em Gênesis 9.3-4 (ibid., p. 101). 

Em outras passagens do AT o substantivo 'êéeb aparece nas pragas catastróficas de 
granizo (Êx 9.22, 25) e gafanhotos (Êx 10.12, 15), as quais Deus trouxe, por intermédio 
de Moisés, na sua conhecida confrontação com Faraó. Assim como Deus foi o criador de 
toda a vegetação em Gênesis 1, ele também dará vegetação no cumprimento das 
promessas feitas a seu povo acerca da nova terra (Dt 11.15). Entretanto, no que diz 
respeito aos recalcitrantes, Deus pode, como juízo, impedir o crescimento da vegetação (Dt 
29.23 122]). O fato de a erva espalhar-se por todo um terreno fértil permite que o 
substantivo seja empregado como figura de linguagem que designa abundância (2 Rs 
19.26 [usado junto com yiraq desfie, "erva verde"]; Jó 5.25; Sl 72.16). A transi to ri edade 
da relva sob o sol da Palestina também permite que o substantivo seja usado como figura 
de l inguagem para indicar o breve viço seguido de destruição e morte (Is 37.27; Sl 92.7 
[81; 102.4, 11 [5, 12]). 

R.B.A. 

1708 HtJi? Cã sã) fazer, fabricar, realizar. 

Termo Derivado 

1708a trrâlTD (ma'ãseh) feito, obra. 

O verbo 'ãsâ possui a conotação básica de "fazer". É empregado em numerosas 
expressões consagradas, sempre com a mesma idéia básica. 

A l ém das inúmeras ocorrências com o sentido genérico de "fazer", freqüentemente 
'asâ é empregado com o sentido de obrigação ética. Muitas vezes o povo da aliança recebeu 
ordens para " fazer" tudo o que Deus havia ordenado (Êx 23.22; Lv 19.37; Dt 6.18; etc.). 
Os numerosos contextos em que ocorre esse conceito atestam a importância de uma reação 
ética favorável diante de Deus, a qual vai além de uma mera abstração mental e que pode 
ser transformada em obediência visível mediante um ato palpável. 

Muitas vezes a palavra é usada em expressões específicas, tais como "fazer guerra" 
(Gn 14.2), "usar de misericórdia" (Jz 1.24), "usar de fidelidade" (Gn 32.10 [11]), " fazer 
loucura" (Dt 22.21), "oferecer sacrifícios" (Êx 10.25), "observar a páscoa" (Êx 12.48), " fazer 
v ingança" (Jz 11.36), e muitas outras. 

Quando empregado no sentido de "fabricar", a ênfase recai sobre a ação de dar forma 
ao objeto (Gn 8.6; 33.17; Êx 25.10-11, 13, 17; etc.). 
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A palavra também tem as conotações de "praticar", quando se refere ao erro (Os 6.9), 
" tratar a lguém" (Zc 1.6; ARA, " fazer a alguém") , e "seguir (um conselho)" (2 Sm 17.23). 

Quando tem Deus como sujeito, a palavra muitas vezes ressalta os atos de Deus na 
História. Esses contextos enfat izam um dos conceitos fundamentais da teologia do AT, i.e., 
que Deus é não apenas transcendente, mas também imanente na História, operando seu 
propósito soberano. Moisés pôde contar os grandes atos de Deus no Egito, lembrando o 
povo de tudo o que Deus " f i zera" (Dt 29.1). Aqui lo que Deus fez às nações é um 
testemunho da intervenção de Deus na História (Js 23.3). Salomão, em sua oração de 
dedicação do templo, pôde suplicar a Deus que "agisse" (1 Rs 8.39). A palavra 'ãsâ é 
muitas vezes empregada em referência aos sinais e maravi lhas operados por Deus ao 
longo da história (Js 24.17; SI 98.1; Is 25.1), uma vez mais demonstrando a grande ênfase 
que o AT atribui à imanência de Deus. 

O vocábulo ocorre com grande freqüência no relato da criação, em Gênesis, que é o 
primeiro grande ato de Deus na História. É de grande interesse o intercâmbio 
signif icativo entre as palavras bãrã', "criar", e 'ãsâ. O verbo bãrã' transmite a idéia de 
dar origem ao objeto envolvido. Sempre tem a conotação daquilo que somente Deus é 
capaz de fazer e f reqüentemente salienta o caráter totalmente novo do objeto criado. O 
verbo 'ãsâ é de um alcance muito mais amplo, tendo a conotação básica de dar forma ao 
objeto, mas com quase nenhuma preocupação com conotações especiais. 

Parece que o emprego de bãrã' na frase inicial do relato da criação deixa implícito 
que os fenômenos físicos v ieram a existir naquela época e não que t iveram nenhuma 
existência anterior na forma em que foram criados pelo fiat divino. Possive lmente o uso 
de 'ãsâ tenha apenas a conotação do ato de dar forma aos objetos envolvidos em todo o 
processo criador. 

Nas Escrituras também se usa o verbo 'ãsâ para descrever aspectos da obra de Deus 
na criação (SI 86.9; 95.5; 96.5). 

ma'ãseh. Feito, ato, obrai negócio, destreza, propósito. O signif icado básico do 
substantivo ma'ãseh é de "aquilo que é feito". Com freqüência ocorre com o sentido básico 
de "trabalho" ou "at iv idade extenuante" (Gn 5.29; Êx 5.4). Muitas vezes usa-se a palavra 
em contextos que denunciam os ídolos como "obra" das mãos dos homens (SI 115.4; Is 2.8). 

A palavra possui o sentido de " fe i to" e, à semelhança da sua raiz verbal, emprega 
esse conceito em contextos tanto genéricos (Gn 20.9; 1 Sm 19.4) quanto éticos. Quando 
usada em contextos éticos, possui, às vezes, uma conotação negativa (Êx 23.24; Ed 9.13). 
Pode, no entanto, ser usada posit ivamente (Pv 31.31). A "obra" de alguém é a base para 
a retribuição por parte de Deus (SI 62.12 1131). 

O vocábulo com freqüência ocorre com o sentido de "obra" em contextos que se 
re ferem à at iv idade divina no mundo criado (e.g., SI 118.17). Nesse aspecto surge um 
conceito teológico fundamental na af irmação de que Deus é bom em tudo o que faz (SI 
145.17). O salmista af irmou que todos as obras divinas são feitas em f idel idade (SI 33.4). 
Seus feitos são impressionantes (SI 66.3) e não têm igual (SI 86.8). 

As obras de Deus incluem as maravi lhas que ele operou em favor de Israel (Dt 11.3, 
7) e também os seus grandes atos, tais como foram revelados em sua criação (SI 107.24). 
Esses contextos a f i rmam um conceito de Deus que é fundamental para a compreensão de 
Deus no AT. Pode-se discernir em duas esferas os atos divinos: o universo físico, que 
testif ica do poder de Deus, e o âmbito da História, em que os atos de Deus podem ser 
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c la ramente testemunhados. Dessa forma encontra-se no AT uma teologia natural bem 
de l ineada mas t ambém bastante l imitada. O conceito da at iv idade de Deus na His tór ia 
é um aspecto impor tante da teologia do AT. O sa lmista advert iu contra as funestas 
conseqüências de esquecer-se das obras de Deus (SI 106.13 e ss.). 

A pa lavra ma'ãseh tem, no l ivro de Eclesiastes, g rande importância. O escritor do 
l ivro declara que v iu todas as obras que se f a z em debaixo do sol e considera-as 
desprov idas de va lor (1.14). Parece que aí a palavra se re fere aos acontecimentos da 
Histór ia observados pelo escritor. O mesmo emprego aparece em 2.17 e 8.9. E m 
Eclesiastes a pa lavra é usada na maior ia das vezes para indicar a obra do homem. E m 
3.22 emerge uma teologia do prazer, pois o homem é incent ivado a des f rutar do seu 
trabalho. O vocábulo ocorre num sentido ético ao refer ir-se a obras más (4.3; 8.14b) e boas 
(8.14a). Pe lo fato de as más obras não serem imed ia tamente castigadas, os ímpios sentem-
se incent ivados a cometer ainda mais in iqüidade (8.11). 

A pa lavra maãseh t em a conotação de " t raba lho" e "des t reza" em vár ios contextos 
(Êx 39.5; Dt 14.29; 1 Rs 7.8) e é, com freqüência, usada acerca de Deus com esse mesmo 
sent ido. Os céus são obra dos dedos de Deus (SI 8.3 (41) e proc lamam sua destreza (SI 19.1 
12]). A s obras de Deus são fonte de a legr ia (SI 92.4 [5] ) e são anunciadas como grandiosas 
(SI 92.5 [6J; 111.2). A poderosa nação da Assír ia não passa de obra das mãos de Deus ( I s 
19.25). O homem também é a obra das mãos de Deus, e esse conceito constitui o 
fundamento para o pedido de misericórdia fe i to por Isaías ( I s 64.7-8). 

O vocábulo ocorre e m a lgumas expressões técnicas, tais como "a obra de um pade i ro " 
( l it . ) , i.e., aqui lo que o padeiro faz (Gn 40.17; ARA, "arte de padeiro" ) , e a obra de um 
per fumis ta (Êx 30.25). 

Bibliografia.: — TDNT, v. 3, p. 1 005-28; v. 6, p. 459-72. — TIJAT, v. 2, p. 359-69. 
T . E . M . 

1709 Çãsâ) II, apertar, espremer. Ocorre somente no piei, em Ezequie l 23.3,8. 

^.VJI? Cásôr). V e j a o n? 1 71 l d . 

" T Õ Ç Cãsiri). V e j a o n? 1 711f 

rV-VÔÇ Cãéirit). Ve j a o n? 1 711f 

1710 *pí?i? Cãsaq) brigar. Ocorre somente no hitpael , e m Gênesis 26.20. 

1711 "RDJ7 Csr). Ace i t a c o m o r a i z de: 

1711a -nÓI? Ceser), r r à l ? Cãsãrâ) dez. 

1711b ( 'ãsãr), 7T103 Cesréh) dez (só em combinação com outros 
números). 

1711c Casar) tomar a décima parte de, dizimar. 

1711d Cãsôr) dezena, décimo. 

1711e t C n Ç Í ? Cesrim) vinte. 

1711f VyVg Cãsiri), ITTüi? Cãétriyâ), rTT$4? Cdsirit) um décimo. 
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1711g f p l Ç i ? Çissãrôn) décima parte. 

171 l h t~lÇ}i?D (ma'ãsêr ) dízimo. 

A raiz hebraica 'sr t em relação com o verbo árabe 'ashara, " f o rmar uma comunidade" , 
"const i tuir um grupo" e com os substant ivos árabes 'ashriratun, " tr ibo", e ma'shar"n, 
"assemblé ia " . P r o vave lmen t e em v i r tude dos dez dedos, o desenvo lv imento semânt ico foi 
o de que "dez " eqü iva l e a uma "coleção", "união" . Por conseguinte, " d e z " e m árabe é 
'ashrM*; e m ugarit ico, 'Sr I; em acadiano, eSru; em aramaico bíblico, 'ãéar. 

N o AT o conceito de d íz imo é de considerável importânc ia para a teo log ia do própr io 
AT. Como nos casos de circuncisão ( embora a circuncisão de cr iancinhas não se ja 
documentada fora de Israel ) , sacri f ícios, restrições a l imentares e coisas do gênero , da r o 
d í z imo não era algo restr i to a Israel no ant igo Or i ente Méd io . Isso ocorria ent re os 
eg ípc ios e t a m b é m entre os mesopotâmios (ve jam-se , e.g., citações da l i teratura acad iana 
acerca de d íz imos pagos a deuses ou a templos , em CAD, v . 4, p. 369). O d í z imo t a m b é m 
não foi introduzido e m Israel pela lei mosaica. Ab rão deu o d í z imo de seus despojos de 
guer ra a Me lqu isedeque após dele receber uma bênção sacerdotal (Gn 14.20; cf. H b 7, 
espec ia lmente o v . 4) , e e m Bete i Jacó f e z o vo to de dar um d í z imo a Deus, depois de ter 
o sonho de uma escada que l evava até a presença de I a vé (Gn 28.22). 

E, no entanto, no código mosaico que conteúdo e f o rma são dados ao princípio do 
d íz imo. Con f o rme observado por J. G. S. S. Thompson (A*BD, p. 1 284), os t rês núcleos de 
instrução na Torá s e r vem para responder a três perguntas básicas acerca do d íz imo: 1) 
"de quê?"; 2 ) "a quem?" ; e 3 ) "onde?" 

A pr ime i ra pergunta, "de que se deve dar d íz imo" , é respondida no úl t imo parág ra fo 
de Lev í t i co 27 ( w . 30-34). Nessa passagem importante , num contexto apa ren t emente 
sup l ementar do l ivro, o alcance do d í z imo é apresentado e m termos ma i s amplos possíveis 
e de um modo per f e i t amente apropr iado a uma economia agrícola. Todo o d í z imo da terra 
pertence a Iavé . Isso inclui, sem exceção, p lantas e animais . Adema is , o d í z imo não deve 
ser confundido com a o ferta das pr imíc ias (Êx 22.29-30 128-29]; ve ja -se ElCHRODT, 
Theology ofthe Old Testament, v . 1. p. 153) n em deve ser dado parc ia lmente ( guardando 
o me lho r para si ) . Acerca de animais , por exemplo , à medida que i am de ixando o aprisco, 
o cr iador, dev ia s imp lesmente ir contando até dez e considerar que o déc imo an imal 
pertencia a Iavé . U m lavrador podia querer t rans fo rmar seu d í z imo agr ícola em dinhe iro 
(para fac i l i tar o t ransporte do d íz imo) , mas dev ia acrescentar um quinto ao va lor , para 
e v i t a r t e r v a n t a g e m f inance ira nessa troca por dinheiro. N o entanto, o cr iador não podia 
f a z e r ta l troca com seus animais . O d í z imo resul tante era "santo a I a v é " ( ve ja-se qõdesh), 
separado para uso exclusivo pelo Senhor. 

U m a segunda pergunta a respei to dos d íz imos, "a quem devem ser entregues?" , é 
respondida e m Números 18.21-32. Como os lev i tas não i r i am receber uma herança 
terr i tor ia l e m Canaã , a recompensa que t inham por serv i r a Deus era "todos os d í z imos 
e m I s rae l " (18.21). N o que diz respeito a e les próprios, os lev i tas dev i am dar o d í z imo 
daqui lo que recebessem ("os d íz imos dos d íz imos" , 18.26), que I a v é considerava tão 
ace i táve l quanto os cereais dados pelos lavradores. Esses d íz imos dos lev i tas e r am dados 
ao sacerdote. 

U m a terceira pergunta, "onde os d íz imos devem ser entregues?" , é respondida e m 
Deute ronômio 12.1-14 e 14.22-29. Díz imos e sacri f íc ios não dev i am ser apresentados " em 
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todo lugar que vires" (12.13), mas "no lugar que o SENHOR escolher numa das tuas tribos" 
(12.14). O local desse santuário central, que posteriormente seria Jerusalém, era o único 
lugar autorizado para a apresentação de dízimos e ofertas na nova terra (12.6). Na 
apresentação desses dízimos e ofertas devia ocorrer uma refeição sagrada, da qual os 
levitas deviam participar e que seria comida com alegria e louvor à esplêndida bênção 
concedida por Iavé (12.7; cf 14.23). Caso a distância se revelasse demasiadamente grande, 
a pessoa podia transformar o produto da terra em seu equivalente em dinheiro. Em 
Deuteronômio 14.28-29 encontram-se normas para a distribuição de dízimos na própria 
localidade da pessoa a cada três anos. Neste dízimo dava-se ênfase às necessidades dos 
pobres e dos indefesos (cf. 26.12-15). 

Tais eram "as leis relativamente simples do Pentateuco acerca do díz imo" 
(Thompson). Existem, entretanto, alguns aspectos complexos a respeito dessas leis 
simples. 

Um desses aspectos tem que ver com o número de dízimos que Israel devia dar. 
Alguns lêem a legislação da Torá sem o questionamento de que possivelmente havia mais 
de um dízimo envolvido. H. Landsdell e outros, especialmente com base em Deuteronômio 
14.22-29, comparado com Levítico e Números, defendem três dízimos: 1) o dízimo a ser 
dado aos levitas (14.27; N m 18); 2) o dízimo para o banquete sagrado (14.22-26); e 3) o 
dízimo a cada três anos para os pobres da própria região (14.28-29). Landsdell conclui: 
"Então, ao que parece, a lei mosaica determinava ao israelita que desse anualmente, 
ligado à sua prática religiosa, dois dízimos e que, ao f im de três anos, desse um terceiro 
dízimo da sua renda" (The tithe and the Scripture, p. 36; quanto a uma posição contrária, 
veja-se S. R. DRIVER, Deuteronomy, no ICC, p. 166-73; M. G. KLINE, Treaty of the great 
king, Eerdmans, 1963, p. 87-8, sustenta que apenas uma pequena porção do dízimo único 
ia para a refeição comunal e que o dízimo para os pobres era um outro emprego para o 
dízimo anual a cada terceiro e sexto ano). Dennis Wretl ind sustenta que havia dois tipos 
de dízimo, um dízimo básico (Lv 27 e N m 18) e dois dízimos secundários (Dt 12; 14; 26), 
cujas finalidades tinham que ver com "a justiça, a misericórdia e a fé (isto é, a 
fidelidade]", citadas por nosso Senhor em Mateus 23.23, ou seja, a justiça aos levitas, a 
fidelidade a Deus e a misericórdia com os pobres (tese de mestrado inédita, Financial 
stewardship in the New Testament church, Western Baptist Seminary, 1975). 

U m segundo aspecto intricado diz respeito à perversão da legislação sobre o dízimo. 
Israel e o judaísmo posterior tendiam a, de duas maneiras, distorcer a questão: 1) os 
israelitas guardavam a lei com excessiva rigidez, perdendo de vista o propósito do dízimo, 
de modo que dar o dízimo passou a ser considerado, nos períodos intertestamentário e do 
Novo Testamento, um meio de alcançar misericórdia divina (cf. Lc 11.42); ou 2) Israel 
negligenciava o dízimo e tornava-se culpado de roubar a Deus (Ml 3.8-10). 

O dízimo no AT deve ser visto por dois prismas: divino e humano. Do ponto de vista 
divino, o dízimo jamais teve como objetivo ser um fardo pesado, ou seja, alguém tem de 
dar a décima parte daquilo que ganha (e.g., Dt 12.12; cf. aquele que "dá com alegria", 2 
Co 9.7). Tudo aquilo que alguém possui pertence a Deus (acerca disso, veja-se J. B. 
PAYNE, The theology of the older Testament, p. 434). A entrega para o uso divino de uma 
pequena porção daquilo que alguém, pela graça divina, recebeu, é um gesto agradecido 
de submissão e dependência. Em segundo lugar, o dízimo tem uma dimensão humana ou 
comunitária. E um aspecto do inter-relacionamento do povo Cãm) de Deus. Os levitas, que 
estavam a serviço de Deus e não em atividades comerciais, eram os beneficiários diretos 
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dos díz imos ( N m 18.21). Hav ia , portanto, uma inter-relação entre o ministér io que estes 
rea l i zavam e o trabalho diário dos não-levitas. Nesse vínculo sinergístico havia o l embrete 
constante de que precisavam uns do outros. Ademais , os pobres, as v iúvas e os órfãos 
( t emas proverbiais de abandono) dev iam ser sustentados por meio do d í z imo do terceiro 
ano (Dt 14.29). Eles também, ainda que indefesos, faz iam parte da comunidade Cãm). Os 
díz imos asseguravam o bem-estar deles (cf. o repet ido teste da re l ig ião verdade i ra , o 
cuidado para com as v iúvas e os órfãos, e.g., Is 1.23; T g 1.27), um passo importante na 
direção de uma sociedade saudável . 

' eser , ' à sã râ . Dez. O numerai cardinal "dez " em suas formas masculina e f emin ina é 
encontrado com bastante freqüência no texto hebraico do AT (176 vezes) . Apenas 
ocasionalmente as duas formas do número "dez " são associadas a outros números (e.g., 
Gn 50.22, "José ... v iveu cento e dez anos"). N u m maior número de vezes essas formas da 
pa lavra são empregadas para designar um grupo que não ultrapassa dez itens, tais como 
"dez touros" (Gn 32.15 [16]), Nas porções aramaicas do AT, a palavra "dez " é encontrada 
cinco vezes ('ãsar e 'asrâ). Conquanto o numerai dez seja usado em diversas l istas 
importantes, tais como os Dez Mandamentos ( l i teralmente, "dez palavras", Dt 4.13), não 
parece haver nenhum signif icado místico ou simbólico em torno do número "dez " no AT. 

' ã sãr , ' esrêh. Dez (só em combinação com outros números). Estas são as formas 
mascul ina e feminina de "dez " que, associadas aos números "um" a "nove" , f o rmam os 
números "onze" a "dezenove", tanto cardinais quanto ordinais. E m geral o i tem numerado, 
se costumeiramente usado junto com números, aparece no s ingular (e.g., "dia", "mês" , 
"ano", etc.Y> de outro modo, o i t em numerado estará no plural. Para f o rmar os números 
"onze " a "dezenove" , 'ãsãr e 'esrêh podem v i r antes ou depois do outro número. Essas 
t ambém são formas bastante comuns no AT hebraico. A forma masculina é encontrada 203 
vezes, e a feminina, 144, sendo que o gênero concorda com o i tem numerado. 

' â sa r . Dar o dízimo, dizimar, dar a décima parte de, tomar a décima parte de, 
tomar um décimo. Verbo denominat ivo de acordo com BDB, mas não segundo KB (que vê 
uma forma no qal em 1 Sm 8.15, 17; nos demais trechos bíblicos piei ou hi f i l ) . O verbo é 
empregado e m apenas cinco trechos do AT (Gn 28.22, no voto que Jacó fez a Deus e m 
Betei ; Dt 14.22, no mandamento divino de dar anualmente o d íz imo da produção agrícola; 
Dt 26.12, no díz imo, de cada três anos, dest inado ao lev i ta e ao pobre; 1 Sm 8.15, 17, na 
advertência de Samuel quanto à política de impostos que provave lmente seria instituída 
com a chegada da monarquia; e N e 10.37-38 [38-391, ao fa lar de levitas que dever iam 
coletar os d íz imos das regiões rurais). Em quatro desses trechos, o dar o d íz imo é descrito 
como um ato de adoração a Deus. N o outro (1 Sm 8.15, 17) emprega-se o verbo, ta lvez com 
alguma ironia, para designar a carga opressiva de impostos cobrados por um rei (uma 
prática comum no ant igo Or iente Médio ) . 

' ã s ô r . Dez, décimo. Substantivo masculino que signif ica "uma dezena". E m Gênesis 
24.55 refere-se a um período de dez dias e em Salmos 33.2, a um instrumento com dez 
cordas ( também SI 92.3 [4]; 144.9). Nos demais trechos 'ãsôr é usado em fórmulas de 
datas, "aos dez dias do mês" (Êx 12.3, e em dez outros trechos). 
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' e s r im . Vinte. No texto hebraico do AT, o plural de "dez" tem o sentido de "vinte"; é 
palavra muito comum, sendo encontrada 315 vezes. 

' ãs i r i , ' ã s i r i yâ , 'ãs i r i t . Décimo. A primeira forma é masculina e as outras duas são 
femininas do numerai ordinal "décimo". Tais formas são empregadas em frases como 
"décimo dia" (Nm 7.66). As palavras também são usadas como substantivos (e.g., "um 
décimo", i.e., um remanescente, Is 6.13 [ARA, "décima parte"]; "um dízimo" dos rebanhos 
e do gado, Lv 27.32 [ARA, "dízimas"]). 

I s s ã r ô n . Décima parte. Uma medida de quantidade usada em Êxodo, Levítico e 
Números em textos sacrificiais (33 vezes). 

ma ' ãsè r . Dízimo, décima parte. Esse é o substantivo "dízimo", que tem relação com 
o verbo 'asar, "dizimar". No AT a primeira menção do dízimo é a oferta de Abrão a 
Melquisedeque (Gn 14.20). A legislação do dízimo aparece em Levítico 27, Números 18 e 
Deuteronômio 12; 14; 26. Depois dos textos legais a palavra "dízimo" aparece poucas vezes 
no AT. Em textos pré-exílicos posteriores à Torá a palavra ocorre apenas em Amós 4.4 
(embora 2 Cr 31.5 e ss. registre a entrega de dízimos durante a reforma de Ezequias). Em 
textos pós-exílicos, ma'ãéér é encontrado seis vezes em Neemias e duas vezes em 
Malaquias 3 ( w . 8, 10). Em Ezequiel esse substantivo é utilizado duas vezes para 
designar a décima parte de uma unidade de medida (45.11, 14). 

Bibliografia: — C O R L E Y , Bruce, The intertestamental perspective of stewardship, 
Southwestern Journal of Theology 13:19-24. — D A V T D , John J., Biblical numerology, 
Baker, 1 9 6 8 . — L A N D S D E L L , Henry, The sacred tenth, Baker, 1955 . , The tithe in 
Scripture, Baker, 1963. — SEGAL, J. B., Numerais in the Old Testament, JSS 10:2-20. — 
VlSCHER, Lukas, Tithing in the early church, Fortress, 1966. 

R.B.A. 

]TWÜ ('issãrôn). Veja o n? 1 711g. 

('esrim). Veja o n? 1 71 le . 

VV Cãsh). Veja o n? 1 715a. 

piül? Cáshôq). Veja o n! 1 713c. 

trptôiJ Cãshüqtm). Veja o n ! l 713d. 

niTC Cãshôt). Ve ja o n? 1 716b. 

"VÜÇ (ashír). Veja o n? 1 714b. 

1712 Cãshan) fumegar, estar irado. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1712a t ] r â Cáshãn) fumaça. 

1712b ('áshén) fumegante (Êx 20.18; Is 7.4). 
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1713 pdi? Cãshaq) 

' ã s h ã n . Fumaça. Esse substantivo (cf. o árabe 'a Lana) s igni f ica " fumaça" , tanto no 
sentido l i teral quanto no figurado. Deve-se comparar essa raiz com qãtar (ugarít ico qtr), 
empregado no AT para indicar a fumaça de sacrifícios. 

'ãshãn é a palavra usada para designar a fumaça que subiu da cidade de A i , que 
fora que imada (Js 8.20-21). O vocábulo torna-se então uma figura agourenta da destruição 
total dos inimigos de Iavé (SI 37.20; 68.2 [31; Is 34.10; N a 2.14) e, de outro lado, dos 
poderes destrutivos da impiedade ( Is 9.18 I17J). A fumaça irrita os olhos ( P v 10.26), pode 
ser um sinal mi l i tar (Jz 20.38, 40) e nuvens de fumaça e levam-se de caravanas (C t 3.6) 
ou exércitos ( Is 14.31). A fumaça, à semelhança do vapor (veja-se hebel)y é uma figura da 
transitor iedade (SI 102.3 [4]; Is 51.6; Os 13.3). E m uma ocasião a palavra designa as 
nar inas fumegantes do leviatã (Jó 41.20 [121). 

De modo mais re levante, a ra iz 'ãshãn refere-se a Iavé de duas maneiras. Pr imeiro , 
a fumaça é uma característica marcante e presente nas teofanias a Abrão (Gn 15.17), 
Moisés no monte Sinai (Êx 19.18; 20.18; cf. SI 104.32; 144.5; 2 Sm 22.9; SI 18.8 [9]; Is 4.5; 
J1 2.30 [3.31) e na v isão que Isaías tem de Deus ( Is 6.4). A or igem da figura é obscura, 
mas o signi f icado é claro. A fumaça ( junto com o fogo ) anuncia o terror de Iavé , o 
confronto entre sua sant idade e o pecado do homem (veja-se Derek KlDNER, Genesis, p. 
124-5). E m segundo lugar, o verbo e o substantivo podem referir-se à ira de Iavé (Dt 29.20 
[19]; SI 74.1; 80.4 [5]; Is 65.5). Embora a ira de Deus contra seus inimigos seja de fato 
aterror izadora, a fumaça e o terror da sua presença não cr iam pânico entre os que são 
seus, mas uma sensação misteriosa de assombro, atração, reverência, gozo e confiança 
(veja-se ElCHRODT, Theology of the Old Testament, v . 2, p. 270). 

R.B.A. 

1713 pui? Cãshaq) oprimir, conseguir fraudulentamente, enganar, praticar 
violência. 

Termos Derivados 

1713a píüí/ Cõsheq) opressão, extorsão. 

1713b npCI? Coshqâ) opressão, aflição ( Is 38.14). 

1713c piCl? Cãshôq) opressor (Jr 22.3). 

1713d Crp tà? Cãshúqim) opressões. 

1713e n p ç P Q (ma{ãshaqqâ) extorsão ( P v 28.16; Is 33.15). 

A raiz verbal 'ãshaq diz respeito aos atos de abuso de poder ou autoridade, quando 
se sobrecarrega, pisa ou esmaga aqueles que estão num nível inferior. S inônimos 
importantes dentro do domínio semântico de 'ãshaq incluem: gãzal, "t irar", " tomar à 
força"; dãkã' (n i fa l ) , "ser esmagado"; yãnây "ser violento", "oprimir" ; lãhats, "pressionar", 
"opr imir" , "atormentar ; tsãrar, "ser l imitado", "ser oprimido"; rãtsats, "mal t ratar " , 
"abusar"; e shãdad, "devastar" , "maltratar" . A raiz hebraica 'ãshaq foi relacionada com 
o adjet ivo acadiano esquy " forte", "sólido", e com o substantivo árabe *asaqun, "aspereza" , 
" injustiça", "ma ldade" (cf. o árabe 'usuq, "duro com seus devedores" ) . 
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1714 -.üi? Cãshar) 

E. Jacob escreve em sua Theology ofthe Old Testament: "Já que a natureza humana 
pode ser def in ida mediante o tema da imagem de Deus, sua função pode ser designada 
como uma imitação de Deus. Isso implica uma dupla obrigação por parte do homem 
(poderíamos d izer uma dupla perspectiva): um olho vol tado para Deus e o outro para o 
mundo" (p. 173). Essa "dupla perspect iva" impede que o justo de a lguma maneira opr ima 
aqueles que estão numa condição inferior. Deus espera que assim como o homem, que 
recebeu tanto perdão, corresponda perdoando aos outros, também aquele que foi tratado 
com um gesto gracioso extraordinário pelo Mestre da eternidade, t rate f avorave lmente os 
indefesos. O provérbio explica: "O que opr ime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a 
este honra o que se compadece do necessitado" ( P v 14.31). 

A opressão é, por conseguinte, um pecado grave contra o qual Israel foi advert ido nos 
mais duros termos. Jamais se deve opr imir ('ãshaq) nem roubar igãzal) o próximo ( L v 
19.13) nem um empregado contratado, seja este um israel i ta ou um migrante estrangeiro 
(D t 24.14). E ridículo o pobre que opr ime os necessitados ( P v 28.3). Aque les que t inham 
maiores probabil idades de serem maltratados e oprimidos e ram aqueles sem defesa 
adequada para os seus direitos, i.e., a v iúva, o órfão, o migrante e o pobre. Contra estes 
não se dev ia praticar nem maquinar atos maldosos (Zc 7.10; ve ja-se Jr 7.6). Ta is atos de 
opressão são má-fé contra Iavé (veja-se L v 6.1-7 [5.21-26]). De tais abusos ostensivos de 
pr iv i lég ios e poder o profeta Samuel pôde demonstrar total inocência (1 Sm 12.3-4). O rei , 
que era um regente sob as ordens de Iavé, t inha, como tarefa divina, a incumbência de 
v indicar aqueles que e ram oprimidos pelos homens perversos (Jr 21.12). O rei dev ia 
" esmagar o opressor" (widakkê' 'ôshêq, SI 72.4). Ass im estaria imitando a Iavé, que 
"executa atos de justiça e ju ízo a favor de todos os opr imidos" (SI 103.6, IBB; veja-se SI 
105.14; 1 Cr 16.21; SI 146.7). 

Entretanto, um dos pecados bastante disseminados e persistentes de muitos 
israel i tas era opr imir os pobres e os fracos e cometer atos f lagrantes de extorsão contra 
os migrantes (Ez 22.29; Os 12.7 [8], " ama a opressão"; A m 4.1; M q 2.2; M l 3.5). Pa ra tais 
atos o castigo de Iavé é justo: "serás oprimido e roubado todos os teus dias; e n inguém 
haverá que te sa lve" (Dt 28.29; cf. v. 33). Contudo, em seu juízo Deus se lembra da 
misericórdia. Israel, que é oprimido por outros devido às suas próprias ações opressoras 
(Os 5.11), a inda verá a redenção div ina (Jr 50.33-34). 

Urna vez (erroneamente ! ) Deus é acusado de opr imir os justos (Jó 10.3). Os justos 
podem, entretanto, orar para que Iavé os preserve de atos de opressão (SI 119.121-22). 
Dois usos raros do verbo 'ãshaq encontram-se e m Jó 40.23 (refer indo-se a um rio 
turbulento, de forte correnteza) e em Provérbios 28.17 (a lguém sobrecarregado com a 
culpa do sangue de quem assassinou secretamente) . 

R.B.A. 

1714 "".üi? ('áshar) ser rico (qal ) ; enriquecer (h i f i l ) ; fingir-se rico (hitpael ) . 

Te rmos Derivados 

1714a Cõsher) riquezas. 

1714b T ® » Cáshir) rico (adj. e subst.). 
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1715 tigP Cáshésh) 

Essa ra iz verbal Catar em aramaico bíblico) é um dos principais vocábulos acerca de 
r iquezas e abundância de bens. A lguns sinônimos são: hôn, "opulência"; hámôn, 
" r iquezas" ; hayil, "bens", "opulência"; hõsen, "tesouro"; yitrá, "economias" ; yitrôn, " lucro"; 
n'kãsim, "opulência"; e matmôn, "tesouro". 

N o AT ex iste uma at i tude ambiva lente acerca da opulência e das riquezas. De um 
lado, a f i rma-se que as riquezas são a bênção de I a vé aos justos (SI 112.3; cf. P v 10.22; 1 
Sm 2.7 [salmo de Ana ] ) , a recompensa da f é humi lde ( P v 22.4), o ganho da sabedoria ( P v 
14.24), a recompensa da coragem (1 Sm 17.25), o resultado do trabalho esforçado e 
d i l i gente ( P v 10.4) e o adorno próprio de reis (e.g., Solomon [1 Rs 10.23; 2 Cr 9.22; cf 2 
C r 1.11-12], Josafá [2 C r 17.5], e Ezequias [2 C r 32.27]; mas cf Dt 17.17). 

De outro lado, as riquezas podem conduzir à autodependência em v e z da dependência 
de I a vé (veja-se E f ra im em Os 12.8 [9]), podem ter or igem e m negócios f raudulentos e 
desleais (Jr 5.27), podem voar embora com as asas da águia ( P v 23.5), não podem resgatar 
a a lma (SI 49.6 [7]; cf 1 Pe 1.18-19!) e não podem durar para sempre (SI 49.16-17 [17-18]; 
" em morrendo, nada levará consigo"). Por conseguinte, um bom nome é mais dese jáve l ( P v 
22.1). 

T a l como ocorre em tantas áreas da v ida, o mal não está nas riquezas em si, mas na 
at i tude que se tem com elas. Provérbios 28.20 diz: "O homem fiel será cumulado de 
bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo". E pre fer íve l que 
aque le que possui r iquezas (ou sabedoria ou poder ) se orgulhe de conhecer Iavé (Jr 9.23-
24 [22-231, cf. 1 Co 1.29-30). E m v e z de conf iar nas riquezas, os justos conf iam no amor 
leal de Iavé (SI 52.7-8 [9-101). E m Salmos 65.9 [10] o verbo 'ãshar re fere-se à ação de I a vé 
(no mi l ên io ) de enr iquecer abundamentemente a terra no ano da sua bondade (SI 65.11 
[121). 

A tensão entre os benef íc ios e os perigos das riquezas é bem expressa na oração do 
sábio: "não me dês nem a pobreza nem a r iqueza; dá-me o pão que me for necessário; para 
não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o SENHOR? ou que, 
empobrecido, não venha a furtar, e pro fane o nome de Deus" ( P v 30.8-9). 

R .B.A. 

1715 OTi? Cãshésh) mirrar, enfraquecer. 

Te rmo Der ivado 

1715a Cãsh) traça. 

1716 r c t y Cãshat) I, ser liso, ser brilhante (Jr 5.28). 

Te rmos Derivados 

1716a V09 Ceshet) chapa (C t 5.14). 

1716b rrtày Cãshôt) liso (Ez 27.19). 

1717 *nçji? Cãshat) //, pensar. Ocorre somente no hitpael e m Jonas 1.6. 
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1718 rnrtàv Cashtõret) 

Termos Der ivados 

1717a riTtâX ('asfitut) pensamento (Jó 12.5). 

1717b Ceshtõnâ) pensamento (Sl 146.4). 

1717c Ttótf Cashtê) um. 

DTVDV Cashtüt). Ve j a o n? 1 717a. 

TlCiJ Cashtê). Ve j a o n? 1 717c. 

Ceshtõnâ). Ve ja o n? 1 717b. 

1718 rnnípi? Cashtõret) Astarote. Esse é o nome (na fo rma plural ) de uma deusa 
cananéia do sexo e da guerra, uma representação v i v ida do paganismo e m suas 
mani festações mais perversas. 

Te rmos Der ivados 

1718a tnrintpi? Cashtãrôt) /, rebanhos. 

1718b t n n n q t o Cashtãrôt) II, Astarote. 

' a s h t ã r ô t . I. Rebanhos, filhotes. O vocábulo ocorre quatro vezes em Deuteronômio 
(7.13; 28.4, 18, 51) na frase 'ashfrôt tsõ'nekãy t raduzida por " ' rebanho' do teu gado 
miúdo " (ARC), "crias dos teus rebanhos" (TB, IBB) ou "crias das tuas ove lhas" (ARA, KB, 
Holladay). A lb r i gh t comenta: " U m a ve z que Astar te era mais conhecida como a padroeira 
da reprodução sexual, esse é um desenvo lv imento [semântico] bastante natural , bem 
ace i táve l e m Israel , pois os israel i tas não davam quase nenhuma atenção para as 
conotações rel ig iosas da expressão" (YGC, p. 185-6). 

' a s h t ã r ô t . II. Astarote. Topônimo, ta lvez associado com a adoração de As tar te (ARA, 
"Astarote" ) , uns 30 qui lômetros a leste do m a r da Gal i lé ia , Te l l 'Ashtarah, mencionado nos 
textos de A m a r n a e em inscrições assírias (ve jam-se mapas 21, 23, 24, etc., e m The 
Macmillan Bible atlas). As tero te -Carna im foi conquistada por Quedor laomer na guerra 
de Gênes is 14. A época de Moisés, Astarote era a principal c idade de Ogue, rei de Basã 
(D t 1.4; ve jam-se Js 9.10; 12.4; 13.12, 31; 1 Cr 6.71 [56]). 

A deusa Astar te , como é conhecida na transl i teração e m grego, aparece com destaque 
no mundo rel ig ioso do ant igo Or iente Méd io como uma deusa-mãe associada à reprodução 
sexual e t ambém à guerra. O hebraico 'ashtõret é cognato do acadiano istar e do 
ugarit ico 'ttrt (há também uma div indade masculina, 'ttr, cf. o moabi ta 'shtr [masc.], o 
feníc io 'shtrt, o aramaico 'tr, o ant igo árabe do sul, 'attar [masc.]) . O hebraico 'ashtãrôt é 
a fo rma plural . A lbr ight e Pope são da opinião de que o plural não designa muitas dessas 
deusas, mas re f le te "uma tendência crescente de empregar o plural do nome próprio 'num 
claro sentido de tota l idade de mani festações de uma div indade" ' (POPE, p. 20, c i tando 
ALBRIGHT, p. 213). O léxico de Brown, Dr iver e Br iggs (BDB) observa que a f o rma s ingular 
'ashtõret pode indicar uma pronúncia art i f ic ial que sugere o padrão vocálico da pa lavra 
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1718 r .nra i? Oashtõret) 

hebraica bõshet, " vergonha" (ç.t;.); as formas acadiana e ugarít ica [normal izada para 
'attart] e a transl i teraçâo grega não apontam para vogai a lguma entre as duas úl t imas 
consoantes. Essa fo rma hebraica no s ingular é empregada três vezes no l ivro de Re is e m 
referência a uma deusa sidônia adorada por Sa lomão (1 Rs 11.5, 33; 2 Rs 23.13, 
denominada shiqqüts, "abominação" dos sidônios). N o s demais textos do AT usa-se o plural 
'ashtãrôt, em geral associado com os baal ins (o plural de Baal [ba'al, q.v.J, Jz 2.13; 10.6; 
1 Sm 7.4; 12.10) e uma ve z com "deuses estranhos" (1 Sm 7.3). Depois da morte de Saul , 
sua armadura foi posta num templo de Astarote (1 Sm 31.10). 

A l guns estudiosos discordam, mas parece que a deusa Asera ('ãshérá, q.v.) e As ta r t e 
são uma única e mesma div indade (e.g., KAPELRUD, p. 62). N a Bíbl ia Hebra ica , como 
também nos textos ugaríticos, As tar te aparece com muito menor f reqüência do que Asera . 
Ambas , no entanto, são associadas a Baal (e em ugarít ico com El) . Pa ra compl icar ainda 
mais o quadro do panteão cananeu, alguns estudiosos são da opinião de que a deusa 
Ana t e (ugarí t ico 'nt, UT 19: n ! 1 889), a consorte de El e a esposa-irmã de Baal , é, às 
vezes , ident i f icada com Asera e As tar te (e.g., HARRISON, p. 167). " Ana t e " não ocorre no AT 
como nome de uma deusa, mas é o nome do pai de Sangar (Jz 3.31; 5.6; cf. Anatote , um 
topônimo, Js 21.18). Os devotos dessas deusas g lor i f i cavam Astarte , Asera e Ana t e (ou, 
na opinião de alguns, uma única deusa com três nomes d i ferentes ) em termos de 
característ icas sexuais exageradas (como nas estatuetas de terracota ) lado a lado com um 
sadismo depravado (como nas repugnantes cenas descritas na l i teratura épica ugarít ica) . 

Os le i tores atuais do AT, sem dúvida a lguma, às vezes perdem de v is ta a s igni f icação 
e a importância da idolatr ia cananéia. A adoração de um deus ou de uma deusa dos 
cananeus não foi uma mácula i r re levante na história de Israel . A l é m do e fe i to av i l tante 
e devastador que t inham sobre o praticante, os atos de adoração, que incluíam 
prostituição masculina e f emin ina e m relações heterossexuais e homossexuais, opunham-
se fundamenta lmente à adoração do Deus v i vo e eram, na real idade, atos de traição 
contra a suserania div ina. R. K . Harr ison, depois de descrever o s istema obsceno e cruel 
de adoração dos cananeus, conclui que "sua natureza sórdida e degradante contrasta 
n i t idamente com os e levados ideais éticos de Israel . A fa l ta absoluta de caráter moral nas 
d iv indades cananéias faz iam desses atos depravados (tais como prostituição ritual, 
sacrif ício de crianças e adoração dissoluta) a expressão normal da devoção e f e rvor 
rel igiosos. Conseqüentemente , não podia haver nenhuma conciliação entre a mora l idade 
do Deus de Israel e a sensual idade depravada da rel ig ião cananéia" (p. 170). 

Bibliografia.: — ALBRIGHT, W i l l i am Foxwel l , Yahweh and the gods of Canaan, a 
historical analysis of two contrasting faiths, Garden City , Doubleday, 1968. — CASSUTO, 
U., The goddess Anath, Canaanite epics of the patriarchal age, trad. Israel Abrahams, 
Jerusa lém, Magnes Press, 1971. — CROSS, Frank Moore , Jr., Canaanite myth and Hebrew 
epic, essays in the history of the religion of Israel, Harvard Univers i ty , 1973. — HARRISON, 
R. K., Old Testament times, Eerdmans, 1970. — KAPELRUD, Arv id S., The Ras Shamra 
discoveries and the Old Testament, Oxford, Basi l Blackwel l , 1965. — POPE, Marv in H., 
El in the Ugaritic texts. Supplements to Vetus Tes tamentum, v . 2, Le iden, Bri l l , 1955. 

R.B.A. 

HP Cêt). V e j a o n? 1 650b. 
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1721 pnP Cãtêq) 

1719 * l h i ? Cãtõd) estar pronto. Ocorre somente no piei e no h i tpae l . 

T e r m o s Der i vados 

1719a "rni? Càtid), Cãtüd) pronto, preparado. 

1719b f T i n p ( 'attüd) bode, carneiro, líder. 

' a t tüd . Bode. O substant ivo hebraico 'attüd é um dos d iversos vocábulos empregados no 
AT pa ra des ignar "bode", e deve-se compará- lo com o acadiano atüdu, " o ve lha s e l vagem" , 
e o á rabe 'atãdun, "cabri to" . Quanto a uma l ista de s inônimos hebraicos, ve ja -se 'êz. 

O bode e ra um an ima l sacri f ic ia l , e o 'attâd é ass im indicado como par te da o f e r ta 
pací f ica que os l íderes de Is rae l f i z e r am e que está reg is t rada e m N ú m e r o s 7 (12 v e z e s a 
pa lav ra é usada, uma para cada o fer ta , ma is uma v e z lv. 88] para indicar o tota l de 
an ima i s oferecidos) . Nessas o fe r tas o 'attüd é associado a carneiros e cordeiros. P a r a ser 
ace i táve l , o sacri f íc io deve ser mot i vado por uma at i tude de reverênc ia . Po r conseguinte , 
l a v é desdenha o sangue de bodes sacr i f icados por ímpios e impen i t en tes ( I s 1.11) e, e m 
Sa lmos 50.7-15, expressa u m a ironia zombete i ra acerca daque les que sacr i f i cam com 
a t i tude errada. 

Os bodes f a z e m parte da descrição que Mo isés f a z da fa r tura da te r ra de Canaã ( D t 
32.14). Bodes l istados ou malhados e r am bastante raros; isso expl ica o e s t ra tagema de 
Jacó e m sua disputa com Labão (Gn 31). A s ve zes a pa lav ra é usada com sent ido f i gurado . 
U m a v e z que o 'attüd e ra o l íder do rebanho (J r 50.8), o t e rmo podia ser empregado para 
des i gna r governantes e l íderes ( ve jam-se Is 14.9; Ez 34.17). 

nnjy Cattâ). V e j a o n? 1 650c. 

"1*117 Catüd). V e j a o n? 1 719a. 

•nnjy Cattüd). V e j a o n? 1 719b. 

Catti). V e j a o n? 1 650d. 

TTU7 Catid). V e j a o n? 1 719a. 

p\nV Catiq), P T ' P Catttq). V e j a os n f 1 721c, d. 

1720 *ÜPii? Cãtam). Ocorre somente no n i fa l , e m Isa ías 9.18. S ign i f i cado incerto, t a l ve z 

" es tar ressecado". 

1721 p n y Cãtêq) envelhecer, mudar (qa l ) ; transcrever, deixar de lado, mudar 
(hifil). 

T e r m o s Der ivados 

1721a Cãtãq) obstinado, insolente. 

1721b t p n Ç Cãtêq) durável ( P v 8.18). 

1721c t p T l ? Cãtíq) durável 
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1722 "íny Cãtar) 

1721d tp^H^ Catttq) antigo. 

Essa ra i z é usada com pouca freqüência em hebraico em re ferênc ia ao mov imen to 
espacial e ao enve lhec imento . O cognato acadiano etêqu é um verbo comum que t em o 
sent ido de "passar adiante" , "avançar" . Cognatos t ambém são encontrados em árabe 
('ataqa, "preceder" , " f icar ve lho" ) , ugarit ico ('tq, "passar " ) e aramaico ('attiq, "ve lho" ) . 

A raiz é usada no qal em Jó 14.18, des ignando uma rocha que sai de seu lugar (cf. 
Jó 18.4). Indica o enve lhec imento e conseqüente en f raquec imento da v isão (Sl 6.7 (81) e 
t a m b é m indica o for ta lec imento dos perversos (Jó 21.7). 

N o grau hi f i l usa-se duas vezes a raiz e m re ferênc ia a v iagens patr iarcais (Abrão e m 
Gn 12.8; I saque em Gn 26.22). Jó 32.15 fa la de pa lavras que f ogem, abandonando aque le 
que fa la . Jó 9.5 conta acerca do temíve l poder de Iavé , que " r emove " montanhas , 
t rans tomando-as em sua ira. U m emprego pecul iar do hi f i l acha-se em Provérb ios 25.1, 
em que se diz que os provérbios de Sa lomão f o ram " t ransmit idos" (ARA, " t ranscr i tos" ) pelos 
homens de Ezequ ias (como o entende R. B. Y Scott, Proverbs, in AB, p. 155). 

' ã tãq . Insolência, coisas pesadas, coisas duras, obstinação. Pa l av ra que des igna a 
f a la obst inada, insolente e arrogante (1 Sm 2.3; Sl 31.19; 75.6; 94.4). 

*&têq. Durável Ad j e t i vo empregado em Provérb ios 8.18 e m re ferência a bens ant igos 
ou heredi tár ios (e, por conseguinte, eminentes ) . 

' ã t i q . Durável, fino. Empregado apenas e m Isa ías 23.18 e m re ferênc ia a t ra jes finos ou 
escolhidos. 

' a t t i q . Antigo, removido. Usado com o sent ido de ter sido a fastado dos seios, i.e., 
"desmamado" , em Isa ías 28.9, e de a lgo ve lho ou ant igo e m 1 Crônicas 4.22. 

R .B.A . 

1 7 2 2 "ÍPI? Cãtar) I, orar, suplicar. 

T e r m o Der i vado 

1722a i m > Cãtãr) suplicante, adorador (Zc 3.10). 

O verbo 'ãtar constitui uma pa lavra incomum no vocabulár io da oração. Seu cognato 
árabe 'atara s igni f ica "mata r para sacrif ício". Ta l v e z o vocábulo hebraico 'ãtar t enha uma 
o r i g em sacri f ic ial (ass im o entendem VON RAD, Old Testament Tfieology, v. 1, p. 380, e 
E L C H R O D T , Theology of the Old Testament, v . 1, p. 1 7 2 ) . E m Êxodo 8 . 2 8 ( 2 4 ) 'ãtar t em 
re lação com sacrif ício, mas ve ja-se abaixo. N a LXX esse verbo é muitas vezes t raduz ido por 
euchomai, " o rar " (Êx 8—10) , e, quando aparece no ni fa l , por epakouõ, "ouv i r 
f avo rave lmente " . A pa lavra "supl icar" t em o sentido de " f a ze r uma oração ou pedido 
sincero", "pedir" , " implorar" . S inônimos importantes incluem hãnan (h i tpae l ) , " imp lo rar 
graça" , pãga\ " instar for temente" , palal (h i tpael ) , "orar" , shã'al, "pedir" , "sol ic i tar" , e 
hãlà (p ie i ) , "aplacar" , "suplicar". 
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w 
1724 "mi? ( 'tr) 

A doutr ina bíblica da oração, nas palavras de Eichrodt, é notáve l por estar l i v re de 
" todo vest íg io de emoções fa lsas ou de adulação grandi loqüente; pelo contrário, suas 
caracter íst icas são uma simplic idade, s inceridade e confiança in fant is " em relação a Iavé . 
Adema i s , e m contraste com a l i teratura de oração do ant igo Or iente Médio , não ocorre 
uma "d ispar idade entre a oração na adoração pública colet iva e a oração part icular do 
ind iv íduo" (ElCHRODT, Theology ofthe Old Testament, v . 1, p. 175). A oração bíblica é 
espontânea, pessoal, mot ivada pela necessidade, não restr i ta a uma hora nem a um local. 
Con fo rme comentado por Vr iezen, "era possível achegar-se a Deus e m todo local (Gen. 
X X I V ) e em toda hora do d ia " (Outline of Old Testament Theology, p. 279). É de interesse 
observar-se que na adoração de Israel , apesar das minuciosas instruções quanto aos 
sacrif ícios, não existe uma l i turgia r íg ida da oração. Esta devia ser espontânea. 

Das 20 ocorrências de 'ãtar, oito aparecem no contexto teológico das pragas do Egi to , 
e m Êxodo 8—10 (a saber, Êx 8.8-9 {4-51, 28-30 [24-26]; 9.28; 10.17-18). E m Êxodo 8.28 
[24] estabelece-se um re lac ionamento entre sacri f ício e oração de súplica; tal 
re lac ionamento parece prováve l em todo o episódio. A tos sacri f ic iais estão associados com 
súplicas e m 2 Samuel 24.15 (Dav i , or ientado pelo profeta Gade, oferece holocaustos e 
o fer tas pací f icas para interromper a praga ) e ta lvez em 2 Samue l 21.14 (acerca do 
sepul tamento de Saul e Jônatas) . Contudo, o sacrif ício não precisa necessar iamente 
acompanhar a oração de súplica, como quando as duas tribos e me ia da margem or iental 
o raram a Deus, e m meio ao combate, we ele foi suplicado e m favor deles, porque con f iavam 
ne le " (l it.; 1 Cr 5.20). A inda outro exemplo de súplica desacompanhada de sacri f ício é dado 
por Manasses e m sua oração de contrição durante seu cat iveiro na Babi lônia (2 Cr 33.12-
13; cf v . 19). Nessa passagem emprega-se 'ãtar junto com hãlâ, "aplacar" , "apaz iguar" , 
kãna' (n i fa l ) , "humilhar-se" , pãlal (hitpael ) , "orar", e o substantivo fhinnâ, "súplica". 

A s fo rmas at ivas de 'ãtar (qal e h i f i l ) d i zem respeito à oração fe i ta a I avé numa 
súplica sincera; o grau passivo (n i fa l ) é empregado para des ignar a oração recebida 
f avo rave lmente por Iavé , a demonstração marav i lhosa de sua graça e condescendência. 
Pode-se observar essa al ternância de graus do verbo em Gênesis 25.21: "E suplicou [qal ] 
I saque a I a v é em favor de sua esposa, pois e la era estéri l , e I avé foi suplicado [nifal (como 
se o verbo transi t ivo indireto em português admit isse a voz passiva) ] acerca dele, e sua 
esposa, Rebeca, concebeu" (lit.). Deve-se fazer distinção entre este verbo e seus dois 
homônimos: 'ãtar I I e 'ãtar I I I . 

Bibliografia: — TDNT, v . 2, p. 785-800. — THAT, v . 2, p. 385-6. 

R .B.A. 

1723 T . 2 ('ãtar) II, ser abundante. Ocorre somente no ni fa l e no hif i l . 

T e rmo Der ivado 

1723a r n n y ('ãteret) abundância (Jr 33.6). 

1724 m i ) ( i r ) . I I I . Ace i t a c omo ra i z de: 

1724a "ini? ('ãtãr) perfume (de incenso) (Ez 8.11). 

rnniJ Vãteret). Ve ja o n? 1 723a. 
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a 
1725 HK2 (pã'â) despedaçar (Dt 32.26). 

Termo Derivado 

1725a iTlKB (pê9â) canto, lado. 

pè 'â . Canto, lado. pê'â é usado 82 vezes no AT, cinco delas no estado absoluto, 77 no 
estado construto. A única referência problemática é Amos 3.12, "assim serão salvos os 
filhos de Israel, que se assentam em Samaria na beira de uma cama [bipe'at mittâ]" (lit.). 
KB (p. 780) é da opinião que nesse versículo pe9ã deriva da raiz yãpâ/yãpã', "ser lindo", 
e traduz por "cama vistosa" (i.e., suntuosa). 

E de interesse assinalar que das 82 ocorrências de pê'â, 44 se encontram em 
Ezequiel e, sem exceção, acham-se na última seção do livro, capítulos 40 a 48, na visão 
e descrição do profeta acerca do novo templo. Junto com esses trechos de Ezequiel, usa-se 
o vocábulo em Êxodo e em Josué, na expressão estereotipada "lado oriental/ 
ocidental/norte/sul", que é usada em referência ao tabernáculo, na distribuição de terra 
e para designar os limites de uma cidade. 

A expressão "lado oriental" (pe'at qãdim/qedêma) e a correspondente 'lado ocidental" 
(pe'at yãrri) aparecem cada uma 23 vezes. A expressão "lado norte" (pe 'at tsãpôn) é 
empregada 11 vezes como também ocorre com "lado sul" (pe'at negeb). Desse modo, o uso 
de pê'â em relação a um dos quatro pontos cardinais é responsável por 68 das 82 
ocorrências da palavra. 

A segunda forma básica de uso de pê'â no AT é com o sentido de "canto", embora nem 
sempre seja claro nem óbvio como fazer distinção entre "canto" e l ado " na tradução. Com 
a idéia de "canto", pê'â pode referir-se a: 1) a extremidade de uma terra estrangeira (i.e., 

A 
as regiões fronteiriças), Neemias 9.22; Jeremias 48.45; 2) o canto de uma mesa, Êxodo 
25.26; 37.23; 3) o canto do pátio (do tabernáculo), Êxodo 27.9; 4) o canto de um campo, 
Levítico 19.9; 23.22; 5) as extremidades do cabelo na cabeça, Levítico 19.27; 6) as 
extremidades da barba, Levítico 19.27; 21.5; 7) os lados da cabeça, i.e., as têmporas, 
Números 24.17 (talvez Jr 48.45). 

Quanto ao significado 7), podemos assinalar as três referências em Jeremias 9.26 
[25]; 25.23; 49.32. Em cada um desses versículos encontra-se a frase qetsütsê pêyâ, 
literalmente, "aqueles cortados/tosquiados no canto", isto é, nas têmporas. Parece 
incorreta a tradução encontrada na KJV, "e todos que estão nos cantos mais longínquos" 
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1726 (pã'ar) 

(9.26 [25]). A BJ traduz apropriadamente essa expressão, "que têm as têmporas raspadas", 
assim como temos na ARA "que cortam os cabelos nas têmporas" (c/1 ARC)! A NIV, "e todos 
os que vivem no deserto em lugares distantes", segue a interpretação mais antiga e que 
se acredita ser mais apropriada ao contexto. Ao contrário das demais passagens em que 
se quer indicar testa, têmporas, eíc., cabelo, barba e rosto não são mencionados nestes 
três versículos. Mesmo assim é uma referência às tribos árabes nômades daquela época. 

Há dois contextos especialmente interessantes em que ocorre pê'â com o sentido de 
"canto". O primeiro é Levítico 19.27; 21.5. Os dois versículos proíbem arredondar o cabelo 
"nas extremidades" ou aparar "as extremidades" da barba. Essas determinações, à 
primeira vista incompreensíveis, são encontradas numa lista de outras abominações, tais 
como, dilaceração do corpo, tatuagem e até mesmo prostituição cultuai. Presumivelmente 
as referências ao não cortar as extremidades do cabelo referem-se às marcas peculiares 
que os pagãos faziam em si mesmos em seus ritos fúnebres (Jr 9.26 [25]; 25.23; 49.32). 
Acredita-se que a intenção deles era deixar o enlutado irreconhecível para os espíritos que 
pairavam em volta do falecido. Em Israel era proibida tamanha consideração respeitosa 
para com a presença de espíritos maus. 

O segundo contexto é Levítico 19.9 e 23.22: "Quando também segares a messe da tua 
terra, o canto do teu campo não segarás totalmente" (e cf Dt 24.19-22; Rt 2.2). Esse fato 
ilustra o interesse da Bíblia com os pobres e os estrangeiros. 

Bibliografia: Sobre os problemas de tradução de Amos 3.2, veja-se GESE, H., Kleine 
Beitráge zum Verstándnis des Amosbuches, VT 12:417-38, esp. p. 427-32. 

V.P.H. 

1726 (pã'ar) I, glorificar, embelezar, adornar. 

Termos Derivados 

1726a r N ® (Pe'êr) turbante. 

1726b trn$?n ( t ip 'ãrâ ) beleza. 

O verbo pã'ar aparece 13 vezes no AT, seis no piei (quatro em Isaías: 55.5; 60.7, 9, 
13) e sete no hitpael (cinco em Isaías: 10.15; 44.23; 49.3; 60.21; 61.3). 

No piei o sentido básico de pã'ar é o de "embelezar", "glorificar". Nas seis ocorrências 
nesse grau, o sujeito do verbo sempre é Deus. Objetos da atuação divina são, por exemplo, 
seus filhos (Is 55.5; SI 149.4), ou seu santuário (Ed 7.27; Is 60.7, 13). Essa idéia é 
continuada no uso de pãyar no hitpael (Is 44.23; 49.3; 60.21; 61.3). U m significado 
adicional nesse grau é o de "gloriar-se", como se vê em Juizes 7.2; Isaías 10.15. A fala de 
Moisés a Faraó, em Êxodo 8.9 [5], é literalmente "gloria-te sobre mim", o que parece ter 
o sentido de "por favor, dá-me uma ordem" ou de "explica-te diante de mim". 

Essa distinção existente no verbo entre "embelezar" e "gloriar-se" também se vê no 
substantivo derivado, embora o significado básico seja o de "beleza", mas incluindo a 
conotação de "orgulho" (cf. Is 10.12, "o Senhor (...) castigará (...) a pompa da altivez", IBB; 
e também Is 13.19, acerca da Babilônia, e 20.5, acerca do Egito). 

Existe um sentido em que tip'ãrâ designa um tipo correto de ostentação, orgulho, 
um "gloriar-se". Isso é especialmente válido em Provérbios: "a 'glória' dos filhos são os 
pais" (17.6); "a 'glória' dos jovens é a sua força" (20.29, IBB); "quando os justos triunfam, 
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1728 (pã'rãn) 

há grande 'glória"' (28.12, IBB). (Veja-se também Jz 4.9.) Relacionados com isto, encon-
tram-se aqueles versículos em que Deus fala de Israel como a sua "glória" (Is 46.13; 62.3; 
Jr 13.11; 33.9). 

E interessante assinalar o amplo vocabulário do AT para "beleza". Isso pode ser 
observado no número de sinônimos de tip'ãrâ usados em paralelo com o substantivo. 
Isaías 28.5: "o Senhor (...) será por coroa de glória [£seò£] e diadema de "formosura5." 
Salmos 96.6: "força ['õz\ e formosura [tip'eret] estão no seu santuário". 1 Crônicas 29.11: 
"Tua, SENHOR, é a grandeza l/fdullâ], o poder [ffbúrâ], a honra [tip'ãrâ], a vitória 
[nêtsah] e a majestade [hôd]". Êxodo 28.2, 40: "vestes sagradas (...) para glória [kãbôd] 
e 'ornamento'." Deuteronômio 26.19: "Para assim te exaltar em louvor [ i fhi l lâ ] , renome 
[shêm] e 'glória'". Isaías 4.2: "o fruto da terra será orgulho \gã'ôn] e 'adorno"'. Isaías 
64.11 [10]: "O nosso templo santo [qãdôsh] e 'glorioso'". Também Isaías 63.15. 

p e , ê r . Turbante. Uma vez que a idéia por trás do verbo é a de "vestir com beleza", não 
deixa de ser apropriado que um derivado do verbo se refira a algum tipo de vestimenta. 
O uso do turbante não se restringia a um dos sexos nem se limitava a uma ocasião 
específica, conforme o demonstram os textos bíblicos a seguir. Podia ser usado tanto por 
mulheres (Is 3.20) quanto por homens (Ez 24.17, 23, o próprio Ezequiel). Também era 

A 
usado pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes e era feito de linho (Ex 39.28; Ez 44.18). Era 
usado pelo noivo (Is 61.10), talvez devendo-se adotar aqui a tradução "grinalda". Cf 

também "grinalda" (ARA, "coroa") em lugar de cinzas em Isaías 61.3. 

t i p , ã r â . Beleza, glória, orgulho. Ocorre 51 vezes no AT e, com duas exceções (Is 28.5; 
Jr 48.17), sempre no caso construto, tipyeret, "beleza de". 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 387-8. 
V.P.H. 

1727 (pã'ar) II, repassar os galhos. Verbo denominativo. Ocorre somente no 
piei, em Deuteronômio 24.20. 

Substantivo de Origem 

1727a rnKB (põVâ) galho. 
1727b (pã'rür) incandescência (Na 2.11; Jn 2.6). Significado incerto. 

1728 (pã'rãn) Para. 

Esse topônimo bíblico é citado apenas nos livros de Gênesis, Números, 1 Samuel, 1 
Reis e Habacuque. Ao que parece, os dados acumulados indicam um distrito ou região no 
nordeste da península do Sinai, a sudoeste de Edom e ao sul do deserto de Zim, perto das 
montanhas de Judá. 

Embora fosse uma área desértica, era em parte habitável e em parte inabitável. Nas 
campanhas militares dos "reis" (Gn 14.6), El-Parã designou o alcance da conquista de 
Quedorlaomer, indicando que havia chegado até Edom, talvez numa campanha para 
desimpedir a rota de caravanas que ia para o mar Vermelho. Quanto à designação "El-
Parã", i.e.y "Deus de Parã", cf "El-Betel" (Gn 35.7), "Deus de Betei". Quando Ismael foi, 
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1729 (Pgg) 

junto com Hagar, expulso por Aoraão, presumivelmente de Berseba, habitou no deserto 
de Para (Gn 21.21). 

Para também funcionava como base de operações clandestinas, pois desse local 
Moisés enviou espiões para fazer o reconhecimento da terra de Canaã (Nm 10.12; 12.16; 
13.3, 26). Números 13.26 diz especificamente que os espiões voltaram a Cades (-Barnéia) 
no deserto de Parã. Observe-se, contudo, que Números 33.36 coloca Cades no deserto de 
Zim (mas cf. a interpretação da LXX, "no deserto de Parã, que é Cades"). Cf também 
Deuteronômio 1.1. 

Depois da morte de Samuel, Davi foi para o deserto de Parã (1 Sm 25.1), onde entrou 
em contato com Nabal, um homem de "Maom", i.e., a região sul de Judá. Posteriormente, 
Davi quis cobrar de Nabal alimentos em troca da proteção que seus soldados ofereciam. 
Essa mudança também estabeleceu uma distância segura entre Davi e Saul, espe-
cialmente depois da morte de Samuel, que era amigo de Davi e o apoiava. O edomita 
Hadade escapou da matança promovida por Joabe (à época de Salomão), tendo fugido de 
Edom para Midiã, passando por Parã, e prosseguindo para o Egito, o que sugere que Parã 
era contíguo a Edom e a Midiã. Deuteronômio 33.2 identifica o monte Parã com o monte 
Sinai, e Habacuque 3.3, o monte Parã com Temã, um distrito ao norte de Edom. 

V.P.H. 

nriKQ (pã'rür). Veja o n? 1 727b. 

1729 (pgg)- Aceita como ra iz de: 
1729a H5S (paggâ) figo verde, temporão (Ct 2.13). 

bm (piggül). Veja o n? 1 730a. 

1730 (pgl)> Aceita como raiz de: 

1730a bm (piggül) coisa podre> refugo. 

1731 D3S (pãga') encontrar, deparar, alcançar, suplicar, interceder. 

Termos Derivados 

1731a (pega0 ocorrência, acaso (1 Rs 5.18; Ec 9.11). 
1731b (mipgãc) alvo, coisa atingida (Jó 7.20). 

O verbo pãga' aparece 44 vezes no AT com a gama de sentidos apresentada acima. 
Os dois significados básicos do hifil são: 1) "interceder" (Is 53.12; 59.16; Jr 15.11; 36.25); 
e 2) "colocar", "sobrecarregar" (Is 53.6, "o SENHOR Tez cair5 sobre ele a iniqüidade de nós 
todos"). O sexto uso do hifil dessa raiz ocorre em Jó 36.32b e é de difícil tradução. Cf. a 
NIV, "e ordena-lhe que atinja o alvo", Pope, "ele dirige-o (a saber, ao relâmpago) tendo uma 
'mira certa"' (Jó, in AB> p. 268, 276), e Tur-Sinai, "e ele determina-lhe um 'acusador'" 
(Commentary on Job, p. 506-7). 
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1732 {pagar) 

No grau qal, o sentido básico é o de "encontrar". Com poucas exceções, paga' é 
sempre seguido da preposição b\ "com", "em contato com", e essa combinação de verbo e 
preposição dá a idéia de contato físico. O sentido básico do verbo é ilustrado pelos 
seguintes versículos: "'encontrarás' um grupo de profetas" (1 Sm 10.5); "se 'deparares' com 
[ARA, 'encontrares'] o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado..." (Êx 23.4). Cf. 

Gênesis 32.1 [2]; Êxodo 5.20; Números 35.19, 21; Amos 5.19. 
Existem, além disso, três formas especiais em que se emprega o verbo. Uma é na 

descrição da extensão de um pedaço de terra ou de um determinado território, que vai do 
lugar X e "toca" no lugar Y (Js 16.7; 17.10; 19.11, 22, 26, 27, 34), ou na indicação de que 
alguém, em suas viagens, "chegou" a um certo lugar (Gn 28.11, Jacó). 

U m segundo uso do verbo é, em diversas vezes, simplesmente como sinônimo de 
"matar", ou seja, encontrar-se com alguém com o objetivo de eliminá-lo. Nesses contextos 
a tradução usual da ARA é "arremeter contra". Existem 15 usos depãga ( com esse sentido. 
Somente em um caso Deus é o sujeito, que aplica castigos na forma de morte (Êx 5.3). Em 
todos os demais é o homem, geralmente (mas nem sempre) agindo fora da vontade divina, 
por egoísmo e por capricho. O verbo na sentença de Rute 2.22 "e não te 'encontrem' noutro 
campo" (IBB) provavelmente signifique "molestar" (ARA) em vez de "matar". 

A terceira maneira em que o verbo é usado está no contexto de interceder: 1) junto 
a um ser humano (Rt 1.16, "não me supliques" [lit.], i.e., "não me instes para que te 
deixe"; e Gn 23.8, "suplicai por mim a Efrom" [lit.], i.e., "pressionai-o", "usai vossa 
influência"); 2) junto a Deus (Jr 7.16, "não intercedas junto a mim" [lit.; ARA, 
"importunes"]; também Jr 27.18; Jó 21.15). Já assinalamos as quatro referências desse 
verbo no hifil com o sentido de "interceder" (junto ao homem: Jr 36.25, "insistir"; Jr 15.11; 
Is 53.12; 59.16). Um intercessor é alguém que faz "contato" com Deus, ao contrário de 
muitos cuja oração não passa de brincadeira. 

V.P.H. 

1732 (pagar) estar exausto, desfalecer. Ocorre somente uma vez, no piei (1 Sm 
30.10, 21). 

1732a t""!?.? (peger) cadáver, monumento, esteia. 

peger . Cadáver, monumento, esteia. A palavra peger aparece 22 vezes no AT. peger 
designa o cadáver de pessoas, jamais o de animais (exceto em Gn 15.11), e não apenas o 
cadáver imediatamente após a morte, mas aquele em que começou a haver a 
decomposição e o mau cheiro (Is 34.3; cf. Jo 11.39). A idéia de "morte/morto" está 
embutida no vocábulo peger, embora duas vezes seja qualificado pela palavra mêtirn, 
"morto" (2 Rs 19.35; Is 37.36). N a maioria dos casos, a presença da morte é conseqüência 
do juízo divino e não provocada por causas naturais (1 Sm 17.46; Am 8.3; N a 3.3; Is 14.19; 
etc.). 

É interessante notar que em ugarítico a raiz pgr significa "monumento", "esteia" 
(GORDON, UT, 19: n? 2 005). Isso levou alguns a crer que essa é a tradução correta de 
certas ocorrências do hebraico peger. Levítico 26.30 muito provavelmente não se refere 
aos "cadáveres dos vossos ídolos [ARA, 'deuses']", mas às "esteias de vossos ídolos". 
Ezequiel 43.7, 9, "cadáveres dos seus reis", deve ser traduzido por "as esteias (idolatras) 
de seus reis", e esse é o pecado que leva Ezequiel a repreender o povo por ter atribuído 
caráter sagrado às esteias dedicadas a monarcas terrenos. 
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1733 BtiS (pãgash) 

Bibliografia: — NEIMAN, D., PGR, a Canaanite cult-object in the Old Testament, 
JBL 67:55-60. 

V.P.H. 

1733 (pãgash) encontrar. 

O sentido básico do verbo está ilustrado nos seguintes versículos bíblicos: Gênesis 
33.8, "Qual é o teu propósito [isto é, de Jacó] com todos esses bandos que [eu, Esaú] 
encontrei?". Também Gênesis 32.17 [18]; Êxodo 4.24, 27 (o primeiro é um encontro repleto 
de perigos; o segundo, um encontro de conseqüências felizes); 1 Samuel 25.20; 2 Samuel 
2.13; Jeremias 41.6. Mesmo no grau qal é possível que o sentido seja mais do que 
simplesmente o de "encontrar", como é óbvio em Oséias 13.8, "como ursa, roubada de seus 
filhos, eu os 'atacarei'". 

No nifal parece que o verbo significa "coexistir", como em Provérbios 22.2, "o rico e 
o pobre se encontram", ou em Provérbios 29.13, "o pobre e o seu opressor se encontram". 
Ou seja, o rico e o pobre são encontrados lado a lado em todas as comunidades. Existe 
uma polarização entre riqueza e pobreza. Em Salmos 85.11 pãgash é paralelo a nãshaq, 
"beijar", "abraçar". 

V.P.H. 

1734 niB (pãdâ) resgatar, remir, livrar. 

Termos Derivados 

1734a tDIHÇ (pedüyim ) resgate (Nm 3.49). 

1734b t n n ç (pedüt) resgate. 
1734c tDTH? (pidyôm) resgate. 
1734d t ]^ "® (pidyôn) dinheiro de resgate. 

O sentido básico da raiz hebraica é o de conseguir a transferência de propriedade de 
uma pessoa para outra mediante pagamento de uma quantia ou de um substituto 
equivalente. A raiz ocorre em assírio com o sentido de "poupar", e em ugarítico é usada 
com o significado de "resgatar" (t/T 19: n? 2 013). A raiz e seus derivados aparecem 69 
vezes no AT. 

O desenvolvimento semântico de pãdâ tem grande relevância para a teologia cristã. 
De início era um termo comercial, designando o pagamento de um valor exigido para a 
transferência da posse dalguma propriedade. Êxodo e Levítico 19.20 falam do resgate de 
uma jovem escrava com vistas ao casamento. A raiz também é empregada em referência 
ao resgate da vida dalgum condenado à morte, como em 1 Samuel 14.45, em que Jônatas 
foi resgatado pelo povo de Israel. 

Com o êxodo a palavra recebeu uma significação religiosa especial. Quando Deus 
livrou Israel da servidão no Egito, ele o fez ao preço da morte de todos os primogênitos 
existentes naquele país, quer homens quer animais (Êx 4.23; 12.29). Conseqüentemente, 
o evento havia de ser perpetuamente comemorado em Israel mediante a consagração ao 

A 

Senhor de todos os primogênitos de homens e de animais (Ex 13.12). 
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1734 rns (pãdâ) 

Quando os israelitas foram contados no monte Sinai, por ordem divina foi 
determinado que os levitas fossem isentos de alistar-se no censo; os levitas seriam 
separados para o Senhor em lugar do povo, e os animais dos levitas, em lugar dos animais 
do povo (Nm 3.44 e ss.). O número de primogênitos que excedeu o número de levitas foi 
então redimido ao preço de cinco siclos cada, e o dinheiro foi entregue a Arão e seus filhos. 
De acordo com a legislação de Êxodo 13.11-16; 34.19-20 e Números 18.8-32, em gerações 
posteriores os primogênitos de seres humanos e de animais imundos deviam ser 
resgatados, mas os primogênitos de vacas, ovelhas ou cabras eram irresgatáveis porque 
eram santos para o Senhor e, por isso, deviam ser sacrificados; mas os primogênitos de 
jumentas, deviam ser resgatados por um cordeiro ou então ser mortos. 

Aquilo que era santo para o Senhor, i.e., o primogênito de vaca, ovelha e cabra, não 
seria resgatado. Semelhantemente, toda coisa ou pessoa "devotada" ao Senhor (hrm) , i.e., 

posta sob interdito ("condenada," ARA) e que, por isso mesmo, não podia ser apropriada 
pelos homens, era "santíssima" ao Senhor e, portanto, irresgatável (Lv 27.28-29; a palavra 
empregada aqui para "resgatar" é gã'al, que às vezes é usada como sinônimo e junto de 
pãdâ). O herem diz respeito aos despojos de guerra, como na batalha de Jerico (cf. Js 
6—7, à luz da lei de Levítico). 

O tema de resgate não deverá ser identificado apenas com os primogênitos nascidos 
A 

em Israel. O próprio Israel era o primogênito de Deus (Ex 4.22) e fora resgatado por Iavé: 
"Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o SENHOR teu Deus te 
'remiu'" (Dt 15.15; 24.18). Pela mão de Deus Israel fora libertado, resgatado da servidão 
no Egito. Esse fato havia de influenciar o pensamento hebreu ao longo dos séculos que se 
seguissem (cf. 2 Sm 7.23; SI 78.42; 111.9; Mq 6.4). Isaías até mesmo interpretou como 
redenção o chamado divino a Abraão desde Ur (Is 29.22; cf. 1 Pe 1.18). De forma 
semelhante ele viu o livramento futuro de Sião como resultado da mesma atividade 
redentora (Is 35.10; 51.11; cf. também Is 50.2; Zc 10.8). 

O conceito da redenção continuou-se ampliando. Deus, que havia resgatado seu povo 
do Egito, também iria livrá-los de outras dificuldades. Davi pôde afirmar que Deus o 
resgatara de todas as adversidades (2 Sm 4.9; 1 Rs 1.29), por isso mesmo ele pôde orar 
"ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações" (SI 25.22). 

Os Salmos muitas vezes falam da ação divina de livrar ou redimir a vida humana 
de algum perigo (SI 26.11; 31.5; 34.22 [23]; 44.26 [27]; 71.23) ou das mãos de opressores 
humanos (SI 55.18 [19]; 69.18 [19]; cf. também Jó 6.23). O maior perigo ou adversário que 
o homem enfrenta é a Morte, o Sheol, a Cova. O salmista expressa de modo pungente a 
insuficiência humana em Salmos 49.8-9 [9-10], mas conclui que o poder redentor de Deus 
não está limitado (v. 15 [16]). A ressurreição é o derradeiro resgate operado por Deus em 
favor do homem. 

É bastante interessante que apenas uma vez se empregue pãdâ em referência ao 
resgate do pecado (SI 130.7-8). Esse aspecto ficou para depois, na revelação completa da 
nova aliança. Infelizmente, esta última ênfase tornou-se tão dominante na teologia cristã 
da redenção ao ponto de surgir uma tendência de desconsiderar o fato de que tanto o NT 
quanto o AT enxergam a redenção, ou salvação, em termos da situação humana total. 
Mesmo uma leitura rápida do Evangelho de Lucas fará ver o reflexo da herança do AT no 
conceito de salvação. 

O emprego de pãdâ e seus derivados ocorre, às vezes, em paralelo com outras raízes. 
Deve-se destacar particularmente que gã'al é usado como sinônimo. As duas raízes dizem 
respeito à redenção mediante o pagamento de um resgate, embora seja sugerido que^ã'aZ 
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1734 niB (pãdâ) 

está basicamente associado a situações familiares e, dessa forma, dá a idéia da ação de 
um parente consangüíneo. No entanto, o uso de pãdâ e de gã'al em paralelismos 
encontrados em Oséias 13.14 e Jeremias 31.11 e o seu emprego como sinônimos em 
Levítico 27.27 (et ai.) exemplificam a sobreposição de idéias entre as duas palavras. Além 
disso, das 99 vezes que a LXX utiliza o verbo lutroõ, em 45 vezes esse verbo está 
traduzindo a raiz gã'al e em 43 a raiz pãdâ. 

O vocábulo kõper às vezes é paralelo de pãdâ, como em Salmos 49.8 e Êxodo 21.30. 
A raiz kãpar significa "aplacar", "fazer expiação", e o kõper é o resgate pago para obler 
o favor ou a reconciliação. 

pãdâ ocorre em paralelo com nãsal (Jr 15.21) e com mãlat (Jó 6.23), sendo que 
essas duas palavras tem o sentido de "livrar", "libertar". De fato, às vezes pãdâ é 
traduzido por "livrar" (como em SI 44.26 [27], MM; 55.18 [19]), pois a idéia de pagamento 
cai para o segundo plano, e a ênfase recai sobre a soltura. Embora se possa dizer que no 
Êxodo o preço da redenção sejam os primogênitos do Egito (Êx 12.13), em outros contextos 
não há indicação de algum preço de resgate. No NT, contudo, as Escrituras são claras: 
"sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados ..., mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o 
sangue de Cristo" (1 Pe 1.18-19). 

p e düt . Resgate, redenção. U m substantivo feminino abstrato. Essa forma ocorre 
somente em Êxodo 8.19; Salmos 111.9; 130.7 e Isaías 50.2. O significado do vocábulo em 
Êxodo 8.19 é de difícil compreensão. Nesse versículo os tradutores vertem pedüt como 
"divisão" ou como "distinção" (como também ocorre na LXX e na Vulgata), mas não está 
claro se isso é uma interpretação ou se depende de um texto original diferente. (Cf. A. A. 
MACINTOSH, Exodus V I I I 19, Distinctive redemption and the Hebrew Roots ITTB e TT2, 
VT 21[1971]:548-555, para uma análise do problema.) 

p e düy im , p idyôm. Resgate. A primeira forma é um plural abstrato do particípio passivo 
(que é empregado de forma substantivada em N m 3.49, Is 35.10; 51.11, com o sentido de 
"resgatado") e ocorre apenas em Números 3.46, 48. A segunda forma encontra-se apenas 
em Números 3.49, 51. 

p idyôn . Dinheiro de resgate. Ocorre somente em Êxodo 21.30 e Salmos 49.8 [9]. As 
duas passagens empregam também uma palavra paralela, kõper, que designa o dinheiro 
entregue (embora às vezes se refira a um suborno, como em 1 Sm 12.3; Pv 6.35; e Am 
5.12). 

Bibliografia: — ELLIOTT, Ralph H., Atonement in the Old Testament, Review and 
Expositor 59:9-26. — GlEDLESTONE, R. B., Synonyms of the Old Testament, 2 ed. 
Eerdmans, 1897. — HlLL, David, Greek words and Hebrew meanings, Londres, Cambridge 
University, 1967. — MORRIS, Leon, The idea of redemption in the Old Testament, RTR 
11:94-102. — YARON, R., A document of redemption from Ugarit, VT 10:83-90. — TDNT, 
v. 4, p. 329-35. — THAT, v. 2, p. 389-405. 

W.B.C. 

• ' T I? (pedüyim). Ve ja o n? 1 734a. 

n n ? (pedüt). Veja o n? 1 734b. 
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1738 HQ (peh) 

ÜV72 (pidyôm). Veja o n? 1 734c. 

)T72 (pidyôn). Veja o n? 1 734d. 

1735 (paddãn) Padã. 

Esse substantivo ocorre somente em Gênesis e sempre combinado com 'ãrãm , dando 
origem à forma paddan-'ãrãm, "Padã-Arã" (com exceção de Gn 48.7, mippaddãn, "desde 
Padã"). Obviamente Padã-Arã estava situado no norte da Mesopotâmia, visto que, 
conforme sabemos, incluía a cidade de Harã (Gn 29.4). Alguns têm proposto que Padã-Arã 
é Harã, sendo que o significado de Padã-Arã seria o de "rota" ou "estrada" (com base no 
acadiano padânu, "rota") de Síria/Arã, palavra sinônima de Harã (do acadiano harrânu, 
que também tem o sentido de "rota", "estrada"). Em Oséias 12.13, a expressão sedêh 
'ãrãm interpreta Padã com o sentido de "campo" de Arã, em vez de "rota" de Arã ( ARA , 

"terra da Síria"). 
A Bíblia consistentemente refere-se a Labão, o tio de Jacó e morador de Padã-Arã, 

como a um arameu: Gênesis 25.20; 28.5; 31.20, 24. Labão é identificado com Padã-Arã não 
apenas geográfica, mas também lingüisticamente. Ou seja, ele é apresentado falando 
aramaico (Gn 31.47), "Chamou-lhe [isto é, ao lugar] Labão Jegar-Saaduta [numa aliança 
com Jacó]"; Jegar-Saaduta ("montão de testemunho") é o equivalente aramaico da 
designação dada por Jacó, "Galeede". 

Existem 11 referências a Padã-Arã em Gênesis. Uma delas, Gênesis 25.20, conta que 
foi em Padã-Arã que o servo de Abraão encontrou Rebeca e dali voltou a Canaã, levando-a 
para ser esposa de Isaque. Essa missão foi realizada a pedido pessoal de Abraão (Gn 24.1 
e ss.) na expectativa de que Isaque não se casasse com uma cananéia vizinha (v. 3). No 
versículo 4 Abraão refere-se à região de onde Rebeca seria posteriormente trazida como 
"a minha terra e a minha parentela" (EBB). 

Semelhantemente, Isaque segue o mesmo plano com seu filho Jacó (Gn 28.2), tendo 
as mesmas razões (Gn 27.46), mas dessa vez sem a presença de um intermediário. As 
demais nove referências a Padã-Arã dizem respeito a Jacó e suas experiências. 

Observe-se que, no caso tanto de Isaque quanto de Jacó, a proibição de casar-se com 
uma cananéia tem como objetivo manter a linhagem por meio da qual se perpetuaria a 
aliança com Deus. Também, nos dois casos, nem Isaque nem Jacó deveriam ser 
repatriados para a Mesopotâmia (Arã-Naaraim), porquanto a aliança estava vitalmente 
identificada com a Terra Prometida. 

Bibliografia: — D H O R M E , P., Abraham dans le cadre de Thistoire, RB 3 7 : 3 6 7 - 8 5 , 

4 8 1 - 5 1 1 , esp. p. 4 8 4 - 7 . — 0 ' C A L L A G H A N , U.yAramNaharaim, Pontificai Biblical Institute, 
1 9 4 8 , esp. p. 96 . 

V.P.H. 

1736 IHE) (pãda0 soltar, livrar. Ocorre somente em Jó 33.34. Significado incerto. 

1737 "TIS (peder ) gordura (do holocausto; Lv 1.8, 12; 8.20). Derivação incerta. 

1738 HS (peh) boca. 
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1738 ri? (peh) 

Essa palavra aparece quase 500 vezes no AT, com maior freqüência em Salmos (66 
vezes) e Provérbios (56 vezes). Deve-se, antes de mais nada, fazer algumas observações 
preliminares acerca dos vários usos de peh. 1) O vocábulo designa basicamente o órgão 
da fala: a) de Deus (cerca de 50 vezes; somente em SI 18.8 [9] [= 2 Sm 22.9] e talvez em 
Jó 37.2 é que a referência à boca de Deus signifique algo diferente de órgão da fala; b) dos 
homens; c) de animais (Nm 22.28). 2) N u m número menor de vezes aponta para o órgão 
usado para comer e beber (e.g., Ez 3.3). 3) Tem também o sentido de "abertura", "saída", 
"entrada", como, por exemplo, de um poço (Gn 29.2), de um saco (Gn 42.27), de uma 
caverna (Js 10.18), de uma cidade (Pv 8.3), e também de "lâmina" da espada (Gn 34.26). 
4) Aparece ainda em frases como peh 'ehãd, de comum acordo" (Js 9.2, "uma só boca", 
lit.); peh yel pehy "boca a boca" (Nm 12.8); peh lãpeh, "de uma extremidade a outra" (2 Rs 
10.21, "de uma boca a outra", lit.). 5) Há também o uso de peh com preposições prefixais, 
quando tem o sentido de "de acordo com", "segundo", "conforme": "segundo [kepi] o seu 
serviço" (Nm 7.5); "conforme [lepi] são muitos os anos" (Lv 25.16, TB). 6) Finalmente, usa-
se peh em unidades de fração: peh shenayim (Dt 21.17; 2 Rs 2.9; Zc 13.8). Esta frase em 
particular tem sido traduzida de duas maneiras, "porção dobrada" ou "dois terços", sendo 
esta última a mais correta. Por conseguinte, Eliseu não pede uma "porção dobrada" do 
poder e capacidade de Elias, mas "dois terços". 

Podemos, então, examinar como peh é aplicado a Deus e em seguida ao homem. 
Cerca de 50 vezes o AT fala da boca de Deus. O Deus do AT é um Deus que fala. Sua voz 
não tem estado emudecida. E interessante que, à exceção de duas passagens, ele fala na 
condição divina de Senhor. Lamentações 3.38 emprega a frase mippi celyôn, "[sai] da boca 
do Altíssimo" (IBB). 2 Crônicas 35.22 nos informa que o piedoso rei Josias veio a morrer 
porque recusou-se a dar ouvidos às palavras do faraó Neco, as quais vinham "da boca de 
Deus [mippi 'élõhim]" (IBB). 

Tem grande proeminência a expressão 'al pi yhwh, "de acordo com a boca [isto é, 
mandamento] de Iavé" (lit.; ARA, "segundo o mandamento do SENHOR"). Ela ocorre 24 A 
vezes, 18 em Números, e ainda em Êxodo 17.1; Levítico 24.12; Deuteronômio 34.5; Josué 
19.50; 22.9; 2 Reis 24.3. Observe-se a elevada concentração dessa frase no Pentateuco. 
Quando Deus fala, ele fala com autoridade e infalibilidade. A fala divina também é uma 
fala profética, conforme ilustrado em referências tiradas dos Livros Proféticos (Is 1.20; 
40.5; 62.2; Jr 9.11; etc.). Por conseguinte, a palavra do profeta não é sua própria 
invencionice. Ele se torna a boca de Deus (cf. Jr 15.19). N a boca divina também há uma 
palavra criadora: Salmos 33.6 e Deuteronômio 8.3 (viver daquilo que procede da boca de 
Deus). 

Em Salmos e na literatura de sabedoria os usos de peh referem-se predomi-
nantemente à boca do homem, não à de Deus. A boca é a manifestação externa do caráter 
e índole da pessoa. 

A boca é o órgão por meio do qual se constata o relacionamento da pessoa com Deus. 
E óbvio que aqui se vê o freqüente tema do louvor a Deus pela boca de alguém (SI 8.2-3 
[34]; 34.1 [2]) ou a oração para que Deus guarde a boca do crente (SI 142.3). 

Bibliografia: — C O U R O Y E R , B., 'Mettre sa main sur sa bouche' en Égypte et dans 
la Bible, RB 6 7 : 1 9 7 - 2 0 9 . — D A H O O D , M., Hebrew-Ugaritic lexicography VIII , Bib 5 1 : 3 9 1 -

4 0 4 , esp. p. 3 9 5 - 6 . — M E E K , Theophile J., Archaeology and a point in Hebrew syntax, 
BASOR 122 :31 -3 . — R I C H A R D S O N , TWB, p. 156. — W E I S S , K . , Stoma, In: TDNT, v. 7, p. 6 9 2 -

7 0 1 . — THAT, V . 2, p . 4 0 6 - 1 0 . 

V.P.H. 
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1741 ms (püah) 

1739 PIS (poh) aqui, para cá. 

E m 43 vezes, põh é apenas um advérbio, com o sentido de "aqui", traduzido na LXX 
basicamente como hõde, mas também entautha ou autou. Como advérbio, põh significa 
"presente", "neste lugar", como em "não há 'aqui' ainda algum profeta do SENHOR?" (1 Rs 
22.7; 2 Cr 18.6). "Para que estaremos nós 'aqui' sentados até morrermos? (...) se ficarmos 
sentados 'aqui', também morreremos" (2 Rs 7.34). 

E m Ezequiel 40—41 a palavra mippõh ou mippô (lit., "desde aqui") é empregada não 
como advérbio mas como substantivo numa correlação sintática na frase mippõh ... 
mippõh, literalmente "daqui ... daqui" (ARA, "deste lado e do outro"). A LXX traduz tal 
frase por enthen kai enthen, "deste lado e do outro". 

V .P .H . 

1740 (püg) ficar entorpecido. 

Termos Derivados 

1740a r\T\B (pâga t ) torpor, cessação ( Lm 2.18). 

1740b rmsr j chãpügâ ) torpor ( Lm 3.49). 

nm (pugat). Ve ja o n? 1 740a. 

(püd). Veja o n? 1 765. 

1741ITIS (püah) respirar, soprar. 

Termo Derivado 

1741a ÍTE) (piah) fuligem (Êx 9.8, 10). 

O ve rbo aparece 15 ve zes no AT, sete das quais e m Provérb ios : 6.19; 12.17; 14.5, 25; 
19.5, 9; 29.8. O prob lema de ident i f i car essa ra iz em suas ocorrências no AT é compl icado 
pelo f a to de que, e m hebraico, ex i s t em duas ra ízes , püah e yãpah, ambas com o sent ido 
de " resp irar " , "o fegar" , e em muitos casos é ind is t inguíve l a estrutura consonanta l 
da l gumas f o rmas da conjugação desses dois verbos. (GORDON, UT 19: n? 1 129, re lac iona 
o ugar í t ico yph9 mas n e n h u m pwh.) 

Basicamente o verbo significa "respirar", "soprar", no sentido negativo de "proferir" 
mentiras, ser enganoso. Destarte, em Provérbios 6.19; 14.5, 25; 19.5, 9 o objeto de püah 
é kezãbimy "mentiras". Semelhantemente, Provérbios 29.8 fa la de homens escarnecedores 
que "alvoroçam [püah] a cidade". (Existe questionamento em torno dessas passagens de 
Pv sobre se a forma yãpiah, um verbo, devia ser vocalizado como substantivo, yêpiah. 
Assim, o sentido de Pv 14.5 não é "a [testemunha] fa lsa se desboca em mentiras", mas "o 
pei juro é uma testemunha falsa".) N a maioria desses versículos püah é traduzido pela LXX 
por egkaleõ, "acusar". Apenas em Provérbios 12.17 püah tem o sentido de "manifestar" 
a verdade. 
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1742 JB (púk) 

Em duas oportunidades o verbo aparece no Saltério. Em 10.5 encontra-se a frase 
"todos os seus adversários, ele [Deus] os trata com desdém" (embora DAHOOD, Psalms J, 
in AB, p. 60, traduza "ele [o incrédulo] franze o nariz para todos eles [i.e., os mandamentos 
de Deus]"). Em Salmos 12.5 [6] ocorre a frase "porei em salvo aquele para quem eles 
assopram" (ARC). A tradução da ARA é melhor: "porei a salvo a quem por isso suspira". 

püah, aplicado à natureza, refere-se ao "romper" do dia, i.e., a primeira aparição da 
manhã (Ct 2.17; 4.6; também 4.16; mas a ARA traz "refrescar"). 

Bibliografia: — DAHOOD, M., The Phoenician contribution to Biblical wisdom 
literature, In: The role ofthe Phoenicians in the interaction of Mediterranean civilizations, 
ed. W . A. Ward, Beirute, The American University of Beirut, 1968, p. 123-52, esp. p. 127. 

, Some ambiguous texts in Isaiah, CBQ 20:41-9, esp. p. 47, nota 21. , Prouerbs 
and North-West Semitic philology, Pontificai Biblical Institute, 1963, p. 45. 

V.P.H. 

1742 (pük) antimônio, estíbio (e.g., Jr 4.30; 2 Rs 9.30). 

1743 (pôl) fava, feijões (2 Sm 17.28; Ed 4.9). 

1744 (pün ) . Significado incerto. Ficar aturdido(?) Ocorre somente em Salmos 88.15 
[16]. 

1745 "pS (püts) I, ser disperso, espalhar. 

Termos Derivados 

1745a *pSD (mêpi ts ) que espalha, que dispersa (Na 2.2; Pv 25.18). 

1745b n^iE^ (fpôtsâ) dispersão (Jr 25.34). 

O verbo aparece 64 vezes no AT, sendo 12 no qal, 15 no nifal, 37 no hifil. püts é usado 
a maioria das vezes nos profetas (18 em Ezequiel e 10 em Jeremias). 

A palavra aparece pela primeira vez na Bíblia para descrever a dispersão dos 
cananeus em Gênesis 10.18. Logo após há o famoso incidente da torre de Babel (Gn 11) 
em que os construtores da torre (?) não queriam "ser espalhados" sobre a superfície da 
terra (Gn 11.4). O Senhor, porém, tornou inevitável tal dispersão ( w . 8-9) ao confundir 
a língua deles. Isso impossibilitou toda comunicação entre os povos e, assim, causou a 
interrupção da construção empreendida. Deve-se observar nesse trecho que não se faz 
nenhuma menção de Deus confundir as línguas. N a verdade, o que foi destruído foi a 
língua universal (11.1), uma lingua franca internacional. Os dialetos individuais (Gn 10.5, 
20, 31) permaneceram intactos. 

Não há nenhuma mudança substancial no significado do verbo em função de seu uso 
em qualquer um dos três graus mencionados acima. A única diferença perceptível é que 
no qal e no nifal püts é intransitivo e no hifil é transitivo. 

Existem três categorias repetidas que na maioria das vezes servem de sujeito ou de 
objeto de püts. 1) O verbo pode referir-se à debandada de exércitos, quer os do inimigo 
( N m 10.35; SI 68.1 [2]) quer os próprios (1 Sm 11.11; 14.34; 2 Rs 25.5 = Jr 52.8). 2) 

1206 



1749 (pür) 

Ovelhas podem ser tanto sujeito de püts, como em Jeremias 10.21; Ezequiel 34.5-6, 12; 
Zacarias 13.7, quanto objeto, tal como Jeremias 23.1. As ovelhas podem se perder 
inadvertidamente. Podem, num sentido bem literal, ir pastando um pouco aqui, um pouco 
ali e um pouco acolá até ficarem perdidas. Mas esse não é o sentido inferido pelo verbo 
em consideração. As ovelhas se dispersam impulsivamente, em face a alguma ameaça 
externa à sua segurança, havendo possibilidade de fuga. Cabe ao pastor, nessa ocasião, 
assumir o controle da situação e repelir a ameaça. Ezequiel 34.5 menciona as ovelhas 
desafortunadas que foram dispersas devido à ausência de um pastor. 3) Com maior 
freqüência, o objeto de püts é Israel, que às vezes é assemelhado a ovelhas dispersas (1 
Rs 22.17 = 2 Cr 18.16). Nalguns trechos bíblicos não apenas Israel, mas o Egito, um dos 
inimigos de Israel, é espalhado por Deus: Ezequiel 29.12-13; 30.23, 26. 

Existem duas coisas de interesse quando a Bíblia fala de Deus "espalhar" Israel. 
U m a é a frase "eu/ele/Iavé espalho/espalha Israel", que se limita aos livros proféticos da 
Bíblia (aparecendo o verbo no passado, Ez 20.23; 28.25, ou como uma ameaça, Ez 22.15, 
por exemplo). A única exceção a isto são as passagens de Deuteronômio 4.27; 28.64; 30.3; 
Neemias 1.8. Em segundo lugar, quando nessa frase Deus é sujeito, e Israel, o objeto, o 
verbo sempre aparece no grau hifil. Não são os assírios nem os babilônios que espalham 
o povo de Deus. Eles não passam de instrumentos. O próprio Deus é quem dispersa. 

Bibliografia: — HUMBERT, P., En marge du dict ionnaire hébraique, ZAW62:199-207, 
esp. p. 202 (acerca de püts em Pv 5:16). 

V.P.H. 

1746 (püts) II, escoar, transbordar (Pv 5.16; Zc 1.17). 

1747 pIQ (p ü q ) I, cambalear, vacilar 0 e . g I s 28.7; A m 2.13). 

Termos Derivados 

1747a nplQ (püqâ ) vacilação, hesitação (1 Sm 25.31). 

1747b (p iq ) , pB (piq) vacilação ( N a 2.11). 

1748 *p1S (püq) II, expor, suprir, promover. Ocorre somente no hifil (e.g., Is 58.10; Pv 
3.13). 

1749 TB (pür) sorte. 

A palavra ocorre apenas no livro de Ester: 3.7; 9.24, 26 (duas vezes), 28, 29, 31, 32. 
Deve-se fazer distinção entre o hebraico pür e gôrãl, a palavra que normalmente designa 
"sorte". E m Ester 3.7 e 9.24 os dois vocábulos aparecem lado a lado. 

Parece óbvio que pür tem que ver com o babilônico püru, que significa "sorte" e, num 
sentido secundário, "destino". É de especial interesse que em Ester 9.26, 28, 29, 31, 32 o 
hebraico pürim (Purim) seja traduzido pela LXX por phrourai, de um verbo que significa 
"observar", "guardar". U m a sugestão é a de ver em phrourai a forma aramaizada do 
babilônico purruru, "destruir", "exterminar" (Lewy). 
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1750 m s (pwr) 

Com base em Ester 9.20-28 fica-se sabendo que o Purim foi uma festa instituída por 
Mordecai para comemorar o fato de os judeus terem sido livrados da trama de H a m ã para 
matá-los. A observância de Purim foi instituída depois que H a m ã lançou sortes para 
determinar o mês em que devia ocorrer a matança. Ester 3.7 diz que Hamã, j á tendo-se 
decidido pelo pogrom, consultou as sortes apenas para saber o dia mais propício para 
extirpar a raça de Mordecai. A LXX acrescenta ao TM as seguintes palavras: "E a sorte 
recaiu sobre o dia catorze do mês de adar" (março/abril); ou seja, o decreto iria entrar em 
vigor quase um ano depois de sua promulgação original. A lguém há de perguntar: por que 
H a m ã expediu o decreto com quase 12 meses de antecedência em relação à data proposta 
para a matança? Seria exagero ver nessa decisão incomum de H a m ã a mão soberana de 
Deus uma vez mais protegendo os seus filhos, muito embora estivessem exilados? 

Bibliografia: — L E W Y , J . , The feast on the 14th day of Adar , HUCA 14:127-51. — 
L I N D B L O M , J . , Lot-casting in the Old Testament, VT 12:164-78. — M O O R E , C., In: AB, 
Esther, p. XLV I -XL IX . — F E I N B E R G , C. L., Purim, ZPEB, v. 4, 957-8. 

V.P.H. 

1750 m s (pwr). A c e i t a c o m o r a i z de: 

1750a n m s (pürâ) lagar (Is 63.3; A g 2.16). 

1750b m n S (pãrür) vasilha ( N m 11.8; Jz 6.19). 

1751 EhS (püsh) I, saltar, saltitar. (e.g., Hc 1.8; M l 3.20). 

1752 " ^ S (püsh) II, ser disperso. Ocorre somente uma vez, no nifal ( N a 3.18). 

1753 *TÍS (pãzaz) I, ser refinado. Ocorre duas vezes, no hofal (1 Rs 10.18; 2 Cr 9.17). 

Termo Derivado 

1753a TS (paz) ouro puro, ouro refinado (e.g., L m 4.2; Is 13.12). 

1754 WS (pãzaz) II, ser ágil, ser flexível (Gn 49.24; 2 Sm 6.16). 

1755 "1IS (pãzar) espalhar (e.g., Jr 50.17; J1 4.2). 

ns (pah). Veja os n?s 1 759a, b. 

1756 irtS (pãhad) temer, tremer, venerar, estar assustado, estar aterrorizado. 

Termos Derivados 

1756a -H0S (pahad) I, pavor. 
1756b t r n n s (pahdâ) temor, reverente temor religioso. 

1756c f i n s (pahad) II, coxa (Jó 40.17). 
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1756 i n s (pãhad) 

pãhad serve como um verbo de grande pavor, que enfatiza a ameaça imediata ou o 
tremor resultante. O verbo pode referir-se ao tipo de medo provocado por um pahad, 
"pavor" (veja-se abaixo). A maioria de suas ocorrências se dá em passagens poéticas, de 
forma que pode ser considerado um sinônimo poético marcante de yãrã' (q.v.). 

pãhad refere-se a uma forte emoção de medo, tal como o medo dos príncipes ao ouvir 
a leitura do rolo de Jeremias (Jr 36.16; lit., "temeram para um ao outro") e ao medo de 
pecadores diante do juízo divino (Is 33.14). E usado apropriadamente em contextos que 
se referem a idéias tais como as de estremecer e tremer (e.g., Is 19.16; 33.14; Jr 33.9). (A 
classificação empregada nessa análise aproxima-se um pouco daquela usada em referência 
ao verbo yãrã0. 

No entanto, em alguns contextos, parece que o significado específico de pãhad não 
é tão relevante como o desejo de empregar um sinônimo apropriado num contexto poético. 
Esse verbo ocorre muito raramente em prosa. 

Conquanto os versículos citados acima mostrem pãhad sendo empregado para 
referir-se à emoção do medo, não existem exemplos claros de uso desse verbo em que a 
proximidade do medo se perca de vista. Assim sendo, ao contrário de yãrã\ o verbo não 
é usado para designar a apreensão abstrata e intelectual do mal. 

Pode ter o sentido de respeito ou reverência: Salmos 119.161 fala de Davi estar 
reverentemente diante da palavra de Deus (cf também Pv 28.14). O "medo" de Oséias 3.5 
é provavelmente esse tipo de reverência (ARA, "tremendo"). Ao contrário de yãrã\ não é 
empregado para designar a vida piedosa nem a adoração religiosa formal. 

pãhad ocorre duas vezes no piei (Is 51.13; Pv 28.14). Em ambos os casos o piei 
provavelmente possui um sentido iterativo, particularmente à luz dos advérbios iterativos 
existentes nesses dois contextos ("continuamente" e "sempre" [lit.]). Provérbios 28.14 é 
outro caso desse verbo com o significado de 'Venerar", "reverenciar". 

O hifil é empregado uma vez (Jó 4.14) com sentido causativo, i.e., "fazer estremecer" 
(FFIB). 

pahad . Pavor, medo, terror, pânico. O vocábulo pode referir-se a uma forte sensação 
de medo ou pavor ou à fonte externa (pessoa ou coisa) que provoca o pavor. 

Exemplos claros do substantivo pahad com o sentido de emoção de pavor são o terror 
existente nos corações dos inimigos dos judeus em Deuteronômio 2.25 e o "espanto" de Jó 
4.14. 

U m maior número de textos bíblicos emprega o termo para designar pavor externo 
ou um objeto de medo. O salmista tornou-se um "horror" para aqueles que o conheciam 
(SI 31.11 [12]). Em outros contextos, paralelos poéticos indicam que o pahad é um perigo 
externo comparável à cova e à armadilha (e.g., Is 24.17-18; Jr 48.43). Em Isaías 2.10, o 
"terror" do Senhor é algo externo do qual é possível se esconder; nessa passagem "terror" 
pode referir-se ao aspecto aterrorizante da glória revelada de Deus. Ao que parece, as 
armas dos guarda-costas de Salomão eram mais bem utilizadas contra fontes externas e 
noturnas de pavor (Ct 3.8; BJ, "'surpresas' noturnas"; ARA, "temores") do que contra uma 
emoção. Salmos 91.5 provavelmente refere-se a algo semelhante, se não a um pavor 
noturno idêntico. O "pânico repentino" (RSV) de Provérbios 3.25 pode ser mais bem 
entendido como uma referência a um pavor externo. Semelhantemente, em Salmos 53.5 
[6] (cf. também SI 14.5) "tomam-se de grande pavor" talvez signifique "temem pavores 
[externos]". Deus, na condição de objeto externo de pavor, está sendo indicado na 
expressão "Temor de Isaque" (cf a sugestão "O Temível de Isaque", proposta por E. A. 
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1757 nn? (pehâ) 

SPEISER, Genesis, in AB, no comentário sobre Gn 31.42, 53). [W. F. Albright (FSAC, 2 ed., 
p. 248) segue a sugestão de Alt e traduz essa expressão por "parente de Isaque", à 
semelhança do "Paladino ['abir; ARA, 'Poderoso'] de Jacó" (Gn 49.24). Essa tradução deriva 
do suposto sentido de "coxa", 'lombos", na palavra pahad. Cf. pahad II. Mas veja-se a 
b i b l i o g r a f i a . R.L.H.] 

As vezes pode ser necessária uma análise exegética cuidadosa para decidir se um 
determinado texto bíblico se refere a emoções internas ou a um objeto externo de pavor; 
alguns textos bíblicos podem referir-se a um e a outro (e.g., Dt 28:67). U m grande grupo 
de passagens do gênero são aquelas que tratam do pavor diante de alguma personagem. 
Exemplos são o terror dos hebreus que caiu sobre o Egito (SI 105.38), o pavor dos judeus 
sobre os povos submetidos pelos persas (Et 8.17) e textos que mencionam o temor do 
Senhor (1 Sm 11.7). Tais textos são mais facilmente interpretados como expressão da 
emoção despertada em relação à personagem, e não há objeção firme a tal interpretação. 
No entanto, à luz dos exemplos acima, deve-se considerar a possibilidade de que tais 
textos tratem a personagem como um objeto externo de pavor (em tal caso, o genitivo de 
relação exprimiria o genitivo de aposição). A proximidade do objeto de terror e a força da 
emoção são claramente vistas em textos como Deuteronômio 28:67; Salmos 119:120; 1 
Samuel 11:7. 

pahdâ . Medo. Forma feminina de pahad. Usada uma vez em referência ao temor a Deus 
como uma atitude interior que faltava nos corações dos judeus (Jr 2:19). 

pahad . II. Coxa. Ocorre uma vez na descrição física do "beemote" (Jó 40:15, 17, TB; ARA, 
"hipopótamo"). O significado não é claro, mas dados de línguas cognatas indicam que o 
sentido mais provável é o de "coxa". 

Bibliografia: — HlLLERS, D. R., Pahad YISHÃQ, JBL 91:90-2 (posição contrária ao 
ponto de vista de Albright). — TDNT, v. 9, p. 203-8. — THAT, v. 2, p. 411-2. 

A.B. 

1757 nn2 (pehâ) governador (e.g., Ne 5.14; Ml 1.8). Provavelmente um empréstimo 
lingüístico do acadiano. 

1758 1TT3 (pãhaz) ser temerário, ser imprudente (Jz 9.4; Sf 3.4). 

Termos Derivados 

1758a rnS (pahaz) temeridade, imprudência (Gn 49.4). 

1758b rnTIlS (pahãzüt) imprudência, extravagância (Jr 23.32). 

mrrjQ (pahãzüt). Veja o n? 1 758b. 

1759 *nn2 (pãhah) apanhar em armadilha. Verbo denominativo que ocorre 
somente uma vez no hifil (Is 42.22). 
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1764 -ICDQ (pãtar) 

Substantivo de Origem 

1759a ns (pah) J, armadilha para aves (e.g., Os 5.1; Am 3.5). 

1759b n? (paA) //, lâmina de metal (Nm 17.3; Êx 39.3). 

1760 GÍ12 (phm). Ace i ta como ra iz de: 

1760a CIl? (pehãm) carvão, rescaldo (e.g., Pv 26.21; Is 44.12). 

1761 nriS (p/ií). Ace i ta como ra iz de: 

1761a nnQ (pahat) cova (e.g., Jr 48.43; Is 24.17). Nunca empregada para 
designar a sepultura, como em shahat e bôr. 

1761b nnns (p€hetet) perfuração, corrosão (de deterioração por lepra em 
roupas, Lv 13.55). 

nnn? (pehetet). Veja o n? 1 761b. 

1762 rncp? (pifdâ) topázio (e.g., Ez 28.13; Êx 18.17). U m empréstimo lingüístico (do 
sânscrito?). 

1763 (pattish) malho de ferreiro (Is 41.7; Jr 23.21). Possivelmente um 
empréstimo lingüístico. 

1764 "1Ç3Q (pãtar) soltar, retirar, abrir, escapar. 

Termos Derivados 

1764a (peter) primogênito. 
1764b nnCDQ (pitrâ) primogênito (somente em N m 8.16). 

Este verbo é usado nove vezes no AT, sempre no grau qal, à exceção de um uso no 
hifil (SI 22.7 [8]; cf Mt 27.39), "Eles 'ficam embasbacados' ('abrem/separam os lábios5) 
diante de mim, meneiam a cabeça" (lit.). 

Existem quatro usos discerníveis de pãtar no qal. 1) "Fugir de". Davi "escapou" da 
presença de Saul (1 Sm 19.10). 2) "Pôr em liberdade", "soltar". "Como o cabrir-se' da 
represa, assim é o começo da contenda" (Pv 17.14), comparando-se o início de uma 
discórdia com o vazamento de água. 3) "Liberar de". "Porquanto o sacerdote Joiada não 
liberou' nenhuma das ordens (sacerdotais)" (lit., 2 Cr 23.8; cf. também 1 Cr 9.33). 4) Em 
1 Reis 6.18, 29, 32, 35 é dito, em referência ao acabamento das paredes internas do 
templo de Salomão, que elas eram de "colocíntidas e 'flores abertas' [peturê tsitstsím], tudo 
... em cedro". Literalmente, a frase hebraica diz "partes abertas de flores", i.e., cálices.. 

peter . Primogênito. Ocorre em Êxodo 13:2, 12, 13, 15; 34.19, 20. peter refere-se ao 
primogênito tanto de animais quanto de homens. Em hebraico a palavra mais usada para 
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1765 T B (pyd) 

designar "primogênito" é bekôr, que indica o primogênito de sexo masculino. Acerca da 
instituição do direito de primogenitura no AT, existem dois conceitos distintos. Primeiro, 
existe um conceito sociolegal que atribui uma posição especial ao primogênito de sexo 
masculino da linhagem paterna (bekôr ). Em segundo lugar, há um conceito cultuai que 
atribui responsabilidades especiais ao primogênito de sexo masculino da linhagem 
materna (peter ) . Este é dedicado a Deus. Se é um animal próprio para sacrifício, deve ser 
sacrificado. Caso contrário, o primogênito deve ser resgatado (Êx 34.19). 

V.P.H. 

1765 TE) (pyd), "TIS (pwd). A ce i t a como r a i z de: 

1765a T Q (pid) ruína, calamidade (e.g., Jó 12.5; Pv 24.22). 

rpS (pfaÃ). Veja o n? 1 741a. 

1766 C S (pym). A c e i t a c o m o r a i z de: 1766a nÇTQ (ptma) fartura (Jó 15.27). 

1766b t C Q (pira), (payim). U m peso equivalente a dois terços de um siclo. 

A IBB traduz erroneamente por " l ima". A maior ia das versões recentes t raz "dois 
terços de um siclo" ou então "pim". 

O vocábulo ocorre apenas em 1 Samuel 13.21, em que anteriormente fora vinculado 
com peh, "boca" (BDB considera o texto corrompido). Pesquisas arqueológicas, no entanto, 
revelaram a palavra inscrita em diversos pesos de dois terços de siclo. Speiser (veja-se a 
bibliografia) é da opinião que a palavra é um dual e surgiu de uma falsa hebraização do 
acadiano shanipu (um empréstimo lingüístico de uma palavra suméria que designa dois 
terços de um siclo), interpretando-a como "dois pu's", portanto em hebraico um dual de 
peh: payim. (O plural usual de peh, "boca", possui uma terminação feminina.) 

Essa identificação de pim ou payim a juda a elucidar magnificamente 1 Samuel 13.19-
22. O texto do versículo não se encontra corrompido. Ele fala do início da Idade do Ferro 
na Palestina. O ferro era conhecido antes disso (por volta de 1200 a.C.), mas era ferro 
forjado e não tão duro quanto o aço, o qual se faz incandescendo o ferro e então 
resfriando-o na água. Segundo parece os filisteus trouxeram consigo o segredo de 
temperar o aço e, por isso, puderam fazer compridas espadas de aço, que eram muito 
melhores do que as curtas adagas de bronze usadas pelos israelitas. 1 Samuel 13.19 
realmente diz que os israelitas não possuíam ferreiros. Os filisteus mantiveram, de fato, 
o seu segredo militar, e os hebreus tinham de lhes pagar para reafiar os implementos 
agrícolas que usavam no terreno pedregoso da Palestina. O preço para afiar uma ponta 
de arado era um payim , dois terços de um siclo. E de real interesse que Davi viveu por 
algum tempo como um súdito filisteu em território filisteu. O segredo militar não pôde ser 
guardado depois disso. 

Bibliografia: — AI, p. 205. — HUEY, F. B., Weights and measures, In: ZPEB. v. 5, 
p. 921. — SPEISER, E. A., Of shoes and shekels, In: Oriental and Biblical studies. 
University of Pennsylvania, 1967, p. 156-9. 

R.L.H. 
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1778 (pãlats) 

p^Q (píg). Veja o n° 1 747b. 

(pak). Veja o n? 1 767a. 

1767 *"p3 (pkk). Aceita como raiz de: 

1767a (pak) frasco, ânfora. 
1767b *TDB (pãkâ) escorrer. Ocorre somente no piei (Ez 47.2). Talvez um verbo 

denominativo de pak. 

1768 (pãla') ser extraordinário, ser maravilhoso. Esse verbo denominativo 
não ocorre no qal. 

Substantivo de Origem 

1768a t ^ Ç (pele0 maravilha. 
1768b ''K*?? (piZt) maravilhoso, incompreensível. 
1768c H ^ S Q (miplãyã) feito (ou obra) maravilhoso (Jó 37.16). 

O sentido básico do verbo é o de "ser maravilhoso" e, no hifil, de "fazer algo 
maravilhoso acontecer". No piei, entretanto, significa "cumprir (um voto)" (Lv 22.21; N m 
15.3, 8), embora essa conotação também esteja presente em dois casos do hifil de pãlã' 
(Lv 27.2; N m 6.2). 

Tanto o verbo quanto o substantivo tratam preponderantemente dos atos de Deus, 
indicando maravilhas cósmicas e também façanhas históricas em favor de Israel. Ou seja, 
na Bíblia a raiz pV refere-se a coisas que são incomuns e estão além da capacidade 
humana. Por essa razão causam assombro (ply) no homem. Assim sendo, a "verdadeira 
importância do miraculoso para a fé reside não no fato material, mas no seu caráter de 
demonstração [...], o caráter especialmente anormal do evento não faz dele um milagre; 
o que deixa uma marca forte nas pessoas é a impressão clara do cuidado e da retribuição 
divina dentro desse evento" (Eichrodt). A isso pode-se acrescentar que é essencial que o 
milagre seja tão anormal a ponto de ser inexplicável, a não ser como uma demonstração 
do cuidado ou retribuição divinos. 

Em cerca de 15 vezes pãlã' é empregado em referência ao homem. Em tais casos a 
idéia de pãlã' é a de "estar além das próprias capacidades" e, por conseguinte, a de "ser 
insolúvel ou inacessível", e tais são os atos poderosos e maravilhosos de Deus. Pode-se 
ilustrar com os seguintes exemplos. 1) Deuteronômio 17.8, "quando alguma coisa te for 
'difícil demais' em juízo" (na LXX adunatein). O mesmo verbo grego é usado na tradução 
de Gênesis 18.14, "acaso para Deus há coisa 'demasiadamente difícil'?". Dois versículos 
em Jeremias (32.17, 27) são quase idênticos a essa pergunta de retórica, mas a LXX 
emprega outro verbo, kruptein. Zacarias 8.6, "se isto 'for maravilhoso' aos olhos do 
restante deste povo". 2) Provérbios 30.18, "há três coisas que são 'maravilhosas demais' 
[LXX adunatos] para mim". 3) Deuteronômio 30.11, "este mandamento ... te não é 
'encoberto' [LXX huperogkos]" (ARC). Ou seja, ele é acessível e, portanto, pode ser 
conhecido. A mesma palavra grega traduz pV em 2 Samuel 13.2 e Lamentações 1.9. 4) A 
raiz também pode ser empregada negativamente com o sentido de "inacreditável". A 
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1778 (pãlats) 

referência em Daniel 8.24 e 11.36 à personagem diabólica e apocalíptica que maquina 
"planos incríveis" (ARA, "'causar estupenda' destruição") ou fala "blasfêmias incríveis" 
(ARA, "coisas incríveis") ilustra esse aspecto. Viu-se, então, que, quando pi' se refere ao 
homem, significa algo insolúvel, além do racional, inacreditável. 

No Saltério encontram-se elementos que vão ajudar a entender pV quando usado em 
referência a Deus. Parece que não existe nenhuma diferença significativa aqui entre pele9 

e niplã'õt, sendo que as duas palavras tratam das maravilhas operadas por Deus, quer 
num sentido genérico, quer num evento histórico específico. Como seria de esperar, a raiz 
aparece principalmente em salmos que são classificados como hinos ou orações de ação 
de graças, mas também nos salmos históricos 78; 105; 106. Com freqüência o verbo-chave 
em tais salmos é hôdâ, "louvar" (9.1 [2]; 75.1 [2]; etc.), embora niplãyõt seja objeto direto 
de hôdâ somente em Salmos 107.8, 15, 21, 31. 

Igualmente importantes são no saltério os verbos no imperativo que exortam as 
pessoas a expressar oralmente as maravilhas que Deus operou. Isso marca o ritmo das 
comemorações litúrgicas de Israel. Aqui o verbo mais freqüente é sãpar, "contar" (SI 9.2; 
26.7; 75.2; 96.3; etc.), mas também se encontram os verbos siah, "falar de" (SI 105.2 [= 1 
Cr 16.9]; 119.27; 145.5), nãgad, "anunciar" (SI 40.5 [6]; 71.17), dãbar, "falar" (SI 40.5 [6]). 
Deve haver uma manifestação pública daquilo que Deus fez e não apenas uma reflexão 
em particular. 

E de interesse assinalar que a função das maravilhas divinas é, em última instância, 
colocar a misericórdia ao alcance do beneficiário, daquele que conta o que Deus fez, e não 
apenas fazer uma demonstração de poder. Assim, em Salmos 107.8, 15, 21, 31, niplã'õt 
é paralelo de hesed, "bondade amorosa", "misericórdia". Deus opera "maravilhas de amor", 
hiplV hasdô (SI 31.21 [22]; ARA, "engrandeceu a sua misericórdia"). 

pele\ Maravilha. Sempre num contexto de atos ou palavras divinas, exceto em 
Lamentações 1.9. A raiz aparece a maioria das vezes em Salmos (das 84 ocorrências de 
pãlã'/pele\ 37 estão no saltério). 

Bibliografia: — ElCHRODT, W., Theology ofthe Old Testament, Westminster, 1967, 
V. 2, p. 162-7. — TDNT, V. 3, p. 27-42. — THAT. v. 2, p. 413-9. 

V.P.H. 

(piVí). Veja o n? 1 768b. 

1769 (pãlag) fender, dividir. Ocorre somente no nifal e no piei. 

Termos Derivados 

1769a jfri (peleg) canal. 
1769b n^S (pelaggâ) córrego, divisão. 
1769c H ^ Q (peluggâ) divisão (2 Cr 35.5, somente). 

1769d na^SQ (miplaggâ) divisão (2 Cr 35.12, somente). 

1770 (pilegesh), Ü ^ S (pilegesh) concubina. 
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1772 *nbs {pãlã) 

pi legesh. Concubina. O equivalente hebraico do grego pallakis e do latim pellex. U m a 
concubina era uma esposa de verdade, embora de nível inferior. Isso se vê, por exemplo, 
nas referências ao "marido" de uma concubina (Jz 19.3), ao "sogro" do marido, isto é, o pai 
da concubina (Jz 19.4), ao "genro" do pai da concubina, isto é o marido (Jz 19.5). Assim 
sendo, a concubina não era uma amante sustentada, e não coabitava com o homem sem 
estar casada com ele. A instituição em si é um desdobramento da poligamia. 

Diversos homens no AT possuíam uma ou mais concubinas (como sinal de riqueza e 
de nível social). Observe-se que muitos dos que tiveram concubinas foram reis (e cf. Et 
2.14; Ct 6.8; Dn 5.3, 23). 

Existem duas concubinas famosas mencionadas no AT. São elas: 1) Rispa, a concubina 
de Saul, cuja demonstração carinhosa de amor maternal tocou tanto em Davi que este fez 
com que os filhos dela fossem sepultados no sepulcro da família (2 Sm 3.7 e 21.8-14); 2) 
a concubina de um levita cujo nome não é dado, cujo estupro e assassinato em Gibeá 
provocou a morte de 25 000 membros da tribo de Benjamim e o interdito de que membros 
das outras tribos se casassem com benjaminitas (Jz 19—20; um terço dos usos de pilegesh 
no AT encontra-se nesses dois capítulos). 

Deitar-se com a concubina do rei eqüivalia a usurpar o trono. Isso explica por que 
Abner logo se desentendeu com a casa de Saul, pois procurou casar-se com Rispa, a 
concubina de Saul (2 Sm 3.7). Casar-se com a viúva de um rei podia facilmente sugerir 
pretensão ao trono (cf. 2 Sm 16.21-22 e semelhantemente a idéia em 1 Rs 2.21-24). 

Bibliografia: — MORGENSTERN, J., Additional notes on 'Beena marriage 
(matriarchat) in ancient Israel', ZAW 49:46-58, esp. p. 56-8. — PATAI, R., Sex and family 
in the Bible, Doubleday, 1959. p. 39-43. — PLAXJTZ, Werner, Monogamie und Polygynie 
im Alten Testament, ZAW 75:3-27. 

1771 rn^íD (pelãdâ) ferro, aço (Na 2.4). Derivação incerta. 

1772 *rÒQ (pãlâ) ser distinto, ser distinguido. 

Termo Derivado 

1772a (pelõní) alguém, fulano. Sempre empregado junto com 'almõnt (Rt 
4.1; 1 Sm 21.3; 2 Rs 6.8). 

De acordo com BDB (p. 811), essa raiz ocorre sete vezes, quatro delas em Êxodo, três 
V A 

em Salmos. E usada duas vezes no nifal (Ex 33.16; SI 139.14) e cinco no hifil. De outro 
lado, KB (p. 761) identifica apenas as passagens de Êxodo (8.22 [18]; 9.4; 11.7; 33.16) com 
a raiz pãlâ. Se esse é de fato o caso, pãlâ ocorre apenas uma vez no nifal (Êx 33.16, "ser 
separado" [ARA], "ser identificado") e três vezes no hifil (8.22 [18]; 9.4; 11.7, "pôr de lado", 
"separar"). 

N a quarta praga enviada contra o Egito, a praga das moscas (8.22 [8]), o Senhor 
"separa" a terra de Gósen, afastando-a da praga que infesta as casas egípcias. N a quinta 
praga, a da epidemia que matou os rebanhos egípcios, o Senhor "faz distinção" entre ò 
gado de Israel e o do Egito (9.4). Quando Moisés anuncia a morte dos primogênitos (Êx 
11.1 e ss.), ele diz uma vez mais que o Senhor "faz distinção" entre o Egito e Israel (11.7). 
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1773 rf?S) (pãlah) 

No Saltério os três textos em questão são 4.3 [4]; 17.7; 139.14. Para ilustrar, Salmos 
4.3 [4] diz: "Iahweh faz maravilhas para o seu fiel" (BJ). No TM, em que se traduz "faz 
maravilhas", traz hiplâ (do verbo pãlâ, "ser distinguido"), mas muitos manuscritos trazem 
hiplã' (do verbo pãlã\ "ser maravilhoso"), que é forma correlata de hiplique aparece 
em Salmos 31.21 [22], e de haplêh, que aparece em Salmos 17.7. 

Quanto a Salmos 17.7 e 139.14, cf. o malabarismo feito por Dahood (Psalms I, in AB, 
v. 1, p. 96; v. 3, p. 293). 

V.P.H. 

1773 rfpa (pãlah) despedaçar (e.g., SI 141.7; Jó 16.13). 

Termo Derivado 

1773a PÓS (pelah) pedaço, pedra de moinho (e.g., Jz 9.53; Ct 4.3). 

1774 ÍD^Q (pãlat) escapar, salvar, livrar. 

Termos Derivados 

1774a (pallêt) livramento (SI 32.7; 56.8, somente). 

1774b tO^Q (pã/fc) fugitivo. 
1774c CP1 » (pãZêí) fugitivo. 
1774d tntp^Ç) (peZêíâ) /w^a. 

1774e CD^Çü (miplãt) fuga (SI 55.9). 

O verbo pãlat aparece 27 vezes no AT, 19 das quais no Saltério. O verbo sempre 
ocorre no piei, à exceção de seus usos em Isaías 5.29 (hifil) e Ezequiel 7.16 (qal). Dahood 
sugeriu a revocalização do piei de Jó 23.7 para um qal e a conseqüente interpretação "eu 
fugiria para sempre de sua condenação". 

Conforme assinalado acima, o verbo pãlat limita-se basicamente ao livro de Salmos. 
As únicas passagens em que pãlat ocorre no piei fora de Salmos (e fora de passagens 
paralelas a versículos de Salmos) são: Miquéias 6.14, "você guardará [comida], mas não 
poderá 'conservar'" EP; Jó 21.10, "suas novilhas 'têm a cria' [i.e., faz sair do ventre], e não 
abortam"; Jó 23.7, "e eu me livraria' para sempre do meu juiz". 

Pode-se observar que o emprego do verbo pãlat com o sentido de "resgatar", 'livrar", 
limita-se à poesia no AT. No saltério o verbo está sempre nos lábios do salmista, quer em 
referência a Deus, num testemunho de louvor por causa do livramento operado, ou na 
forma imperativa, buscando o livramento divino. Em 43.1 e 71.2 encontramos ilustrações 
de pãlat no imperfeito, mas com função imperativa. Somente em Salmos 91.14 Deus é o 
sujeito do verbo: "eu o livrarei". 

U m paralelo freqüente de pãlat é cãzar, "ajudar", "auxiliar", como em Salmos 37.40; 
40.17 [18]; 70.5 [6]. Cf a passagem ugarítica aqhtypltk bn dnil wy'drk, "e [chamai] Aqhat 
e deixai-o salvar-vos, ó filho de Daniel, e deixai-o resgatar-vos" (3 Aqht, rev 13-14). 
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1778 (pãlats) 

pãlit. Fugitivo. O vocábulo ocorre 19 vezes no AT. N a forma é um particípio passivo do 
qal de pãlat. pãlit sempre se refere a alguém que escapou de uma calamidade, a um 
sobrevivente de combate ou de guerra. Umas poucas vezes pãlit designa um único 
sobrevivente ou fugitivo, como no caso daquele que trouxe a Abraão a notícia da captura 
de seu sobrinho Ló (Gn 14.13, e cf., semelhantemente, as referências ao sobrevivente que 
anuncia que Jerusalém foi tomada pelos babilônios, Ez 24.26, 27; 33.21, 22). 

Em um maior número de vezes, pãlit é empregado coletivamente em referência ao 
remanescente dos judeus que escapou tanto à morte quanto à deportação pelos inimigos. 
Por extensão, Lamentações 2.22 indica que ninguém "escapará" no dia do Senhor. 

p e lêtâ. Fuga, sobrevivência. Ocorre 28 vezes no AT. Novamente o uso básico desse 
substantivo trata do remanescente do povo de Deus (2 Rs 19.30, 31 = Is 37.31, 22; etc.). 
Mas aqueles que escaparam não devem atribuir sua sobrevivência a circunstâncias 
fortuitas ou à sorte. Sua sobrevivência é fruto exclusivo da misericórdia divina. N a 
realidade, pelêtâ significa não somente "fuga", mas também "livramento", como em 2 
Crônicas 12.7: "em breve lhes darei 'socorro'". Cf também a declaração feita por José: 
"Deus me enviou adiante de vós ... para vos preservar a vida por um grande livramento'" 
(Gn 45.7). A bondade de Deus em preservar um remanescente, em vez de exterminar a 
raça, é especialmente enfatizada em Esdras 9.8, 13-15. 

Bibliografia: — D A H O O D , M., Hebrew-Ugaritic lexicography VIII, Bib 5 1 : 3 9 1 - 4 0 4 , 

esp. p. 3 9 7 . — TDNT, v. 4 , p. 1 9 6 - 2 0 9 ; v. 7 , p. 9 7 0 - 8 9 . — THAT, v. 2 , p. 4 2 0 - 6 . 

CP1 » (pãlit), D ^ S (pãlet). Veja os n?s 1 774b, c. 

b^B (pãlil). Veja o n? 1 776b. 

^bü (pelili). Veja o n? 1 776d. 

i T ^ Ç ) (peliliyâ). Veja o n? 1 776e. 

1775 (plk). Ace i ta como ra iz de: 

1775a (pelek) fuso, roca, vara, distrito (e.g., 2 Sm 3.29; Ne 3.9, 12, etc.). 

1776 bbB (pãlal) intervir, interpor, orar. 

Termos Derivados 

1776a tn^ari (fpillâ) oração. 

1776b tb^bB (pãlil) avaliação, estimativa. 
1776c r f T ^ a (pelilâ) ofício de juiz ou árbitro (Is 16.3, somente). 

1776d V^bB (pelili) julgável, criminoso (adj.). 
1776e tnfr1?? (peliliyâ) raciocínio. 

O verbo é encontrado 84 vezes no AT, geralmente no hitpael (com exceção de Gn 
4 8 . 1 1 ; 1 Sm 2.25; SI 1 0 6 . 3 0 ; Ez 16.52). A tradução usual da raiz no hitpael é "orar". O 
desenvolvimento semântico da raiz será estudado abaixo. 
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1778 (pãlats) 

O AT possui um vocabulário rico para "orar" e "oração". Existe pelo menos uma dúzia 
de palavras hebraicas para essa idéia. Mas, sem sombra de dúvida, a palavra mais 
comum para "oração" é fpillâ e para "orar" é pãlal. Diversas sugestões já foram feitas 
para explicar a etimologia de pãlal. Wellhausen, no século 19, identificou-a com o árabe 
falia, "serrilhar a lâmina de uma espada", e, por essa razão, achava-se que pãlal 
significasse "cortar-se", "ferir-se", e refletisse o costume pagão de flagelar-se freneti-
camente durante a adoração, uma prática proibida pela lei de Moisés (Dt 14.1). 

U m a segunda sugestão também identifica o hebraico pãlal com o árabe falia, mas 
entende que o relacionamento entre os dois vocábulos se encontra no significado comum 
de "romper", "cortar", com o seguinte desdobramento: cortar > dividir > comparar > 
distinguir > julgar (Ap-Thomas). 

U m a terceira sugestão é de que as palavras hebraicas pãlal e nãpal são 
desenvolvimentos de uma mesma raiz biconsonantal que significa "cair", enfatizando-se 
oração e prostração. 

U m a quarta sugestão é enxergar em pãlal o sentido de "avaliar", "estimar", com base 
nos reflexos que isso teria nos derivados. O piei (nos quatro empregos assinalados no 
início desse verbete) significaria então "contar com", "esperar" (Gn 48.11; ARA, "cuidar") 
ou "provocar uma (re)avaliação" (Ez 16.52, "provocaste uma reavaliação favorável às tuas 
irmãs" [ARA, "advogaste a causa de tuas irmãs"], ou seja, Jerusalém está tão corrompida 
que fez com que Sodoma e Samaria parecessem santas!) (Speiser). 

Qual é, então, o relacionamento entre o piei e o hitpael dessa raiz e qual é a 
significação de 80 dos 84 usos desse verbo no hitpael, com o sentido de "orar"? Primeiro, 
deve-se observar que no hebraico os diversos verbos com o sentido de "orar" aparecem 
preponderantemente no grau hitpael. Por exemplo: 1 Reis 8.33, "e orar [wehitpalleu] e 
suplicar [w ehithann enü]" ; Esdras 10.1, "Enquanto Esdras orava [ük ehitpal lê l ] , e fazia 
confissão [ükehitwadõtô ] , chorando prostrado [ümitnappêl ] . . . " ; Isaías 44.17, "prostra-se 
[weyishtahü], e lhe dirige a sua oração [weyitpallêl]". 

A explicação tradicional é que o hitpael está relacionado com pelilim, "juizes", e, por 
conseguinte, hitpallêl significa "invocar Deus como juiz". Uma segunda explicação, que 
interpreta pãlal com o sentido de "romper", "quebrar", é que o hitpael, um grau reflexivo, 
significa aqui "quebrar-se", ou seja, "quebrantar-se", "estar contrito", "orar" (Goldman). 
U m a terceira possibilidade é, partindo do piei pillêl, "decidir", "resolver uma questão", 
chegar a hitpallêl, "agir como mediador" (Ap-Thomas). Uma quarta sugestão é partir do 
piei pillêl, "estimar", "avaliar", e chegar a hitpallêl, "buscar avaliação", "buscar 
consideração", "orar", com base no fato de que, no hebraico, uma das funções sintáticas 
do hitpael é a de buscar aquilo que o grau simples indica (Speiser). U m caso interessante 
de justaposição do piei e do hitpael de pãlal é 1 Samuel 2.25, "se um homem pecar contra 
outro, 'Deus intervirá em favor dele' [üpilelô 'êlõhím], mas se o homem pecar contra Iavé, 
quem 'intercederá por ele' \yitpallel-lô]T\ GB divide a raiz em dois verbos, *pãlal I, 
"julgar" (a maioria das vezes no piei), e *pãlal II, "orar" (hitpael). 

N a maioria das vezes o verbo e o substantivo referem-se à oração de intercessão. A 
melhor ilustração disso é a oração de Salomão em favor do povo durante a dedicação do 
templo (1 Rs 8 = 2 Cr 6), em que a raiz ocorre 30 vezes apenas nesses capítulos. A 
primeira referência aí (1 Rs 8.28) diz: "Atenta, pois, para a oração [ f p i l l a t ] de teu servo, 
e para a sua súplica [fhinnãtô] ..., para ouvires o clamor [;rinnâ] e a oração [ fp i l lâ ] que 
faz hoje [mitpal lê l ] o teu servo diante de ti". 
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1778 (pãlats) 

t epil lâ. Oração. Palavra encontrada 76 vezes no AT, com maior freqüência em Salmos 
(32 vezes). E, de fato, cinco salmos são especificamente denominados "orações" em seus 
respectivos cabeçalhos (SI 17; 86; 90; 102; 142). 

pãl i l . Avaliação, estimativa. Substantivo encontrado três vezes (Dt 32.31; Êx 21.22; 
Jó 31.11), todas no masculino plural. Em cada uma dessas passagens a tradução "juizes", 
adotada pela IBB, parece improvável. Para ilustrar, em Deuteronômio 32.31 a IBB traz 
"sendo até os nossos inimigos juizes disso". Muito provavelmente a interpretação deveria 
ser algo assim: "mesmo na avaliação de nossos inimigos". Ou veja-se, então, Êxodo 21.22, 
"pagará segundo o arbítrio dos juizes", uma passagem que trata da responsabilidade 
daquele que provocar um aborto espontâneo por envolver-se numa briga. E preferível ler 
"pagará de acordo com a avaliação do marido" (LXX, meta axiõmatos, "de acordo com a 
estimativa"). 

p e l i l i . Julgável, criminoso (?, adj.). Encontrado somente em Jó 31.28, "também isto 
seria delito à punição de 'juizes'". Talvez signifique "isto seria uma ofensa 'julgável'" ou 
"isto seria uma 'iniqüidade criminosa'". 

p e l i l iyyâ. Raciocínio, julgamento. Apenas em Isaías 28.7, "tropeçam no [isto é, ao 
fazer] juízo". 

Bibliografia: — A P - T H O M A S , D. R . , Notes on some terms relating to prayer, VT 

6 : 2 2 5 - 4 1 . — B L A N K , S. H . , The confessions of Jeremiah and the meaning of prayer, HUCA 

21:331-54. , Some observations concerning Biblical prayer, HUCA 32:75-90. — 
RICHARDSON, TWB, p. 169. — SPEISER, E. A., The stem P L L in Hebrew, JBL 82:301-6. — 
GLRDLESTONE, R . , SOT, p. 219 -20 . — Y A L O N , H., in Hebrew and Aramaic, 
Tarbiz 6 :111 . — TDNT, v. 2, p. 7 8 5 - 8 0 0 . — THAT, v. 2, p. 4 2 7 - 3 1 . 

V.P.H. 

(pelõni). Veja o n? 1 772a. 

^ b b ? (palmõni). U m a forma do n? 1 722a. 

1777 *D I ?S (pãlas) pesar (em balança), aplanar. Verbo denominativo que ocorre 
apenas no piei (e.g., Pv 4.26; Is 26.7). 

Substantivo de Origem 

1777a 0*75 (peles) balança (Pv 16.11; Is 40.11). 

1777b íZ/pSQ (miplãs) flutuação, suspensão (Jó 37.16). 

1778 *?**?£) (pãlats) estremecer. Ocorre somente uma vez, no hitpael (Jó 9.6). 

Termos Derivados 

1778a rntfpa (pallãtsüt) estremecimento (Jó 21.6; Is 21.4). 
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1779 W^B (pãlash) 

1778b n ^ Ç Q (mipletset ) coisa repugnante (1 Rs 15.13; 2 Cr 15.16). 

1778c n ^ S n (t ipletset ) estremecimento, horror (Jr 49.16). 

m ^ a (pallãtsüt). Veja o n? 1 778a. 

1779 *tihB (pãlash)prantear. Ocorre somente no hitpael (e.g., Mq 1.10; Ez 27.30). 

1780 (pen) para que não, se não. 

Em hebraico bíblico pen é uma conjunção final negativa, "não comereis, nem tocareis 
nele, 'para que não' morrais" (Gn 3.3). Em todas as ocorrências (com apenas duas 
exceções), a palavra é seguida do imperfeito do verbo. As duas exceções são: 1) 2 Samuel 
20.6, "persegue-o, 'para que não' ache [mãtsã*] para si cidades fortificadas, e nos escape 
[wehizzüY\ 2) 2 Reis 2.16, '"pode ser que' o Espírito do S E N H O R o tivesse levado [nesã'ô] 
e lançado nalgum dos montes". A conjunção pen sempre aparece no início da oração, 
seguida do verbo e em seguida do objeto. A exceção disso é Provérbios 5.6, 'õrah hayyim 
pen fpalies, "vereda de vida para que não pondere" (lit.), isto é, "para que não pondere 
a vereda de vida". 

A função básica de pen no início de uma oração é exprimir cautela. Por exemplo, 
muitos dos casos de pen em Provérbios seguem a partícula negativa 'al e a forma jussiva 
do verbo: "Não repreendas ['al tôkah] o escarnecedor, 'para que não' \pen] te aborreça" (Pv 
9.8; cf. também 20.13; 22.25; 26.4-5; 30.6-10. Quanto a pen depois de um imperativo 
afirmativo, veja-se Provérbios 25.16-17. 

De outro lado, em Deuteronômio, pen freqüentemente segue a construção hishshãmer 
lekã (imperativo do nifal de shãmar, "guardar", seguido de preposição e sufixo 
pronominal) ou uma construção variante. Deuteronômio 4.9 traz "guarda-te a ti mesmo 
[hishshãmer lckã] ... '[para] que não' [pen] esqueças". Cf também Deuteronômio 4.16, 19; 
6.12; 8.11; 11.16; 12.13, 19, 30; 15.9; e também Gênesis 24.6 e 31.24. 

Dahood postulou que às vezes pen eqüivale ao advérbio de negação "não" e é 
normalmente um substituto estilístico da construção em que se tem o advérbio de negação 
'al seguido do jussivo. 

Bibliografia: — DAHOOD, M., Hebrew-Ugaritic lexicography VIII, Bib 51:391-404, 
esp. p. 398-9. — GKC. § 107ç; 152u;. 

V.P.H. 

1781 JDQ (pannag). Significado incerto. Aparentemente algum tipo de alimento (Ez 
27.17). 

1782 HJQ (pãnâ) virar-se. 

Termos Derivados 

1782a f ü ^ S (pãnim) rosto. 
1782b fí?1? (lipnê) diante de, antes de. 
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1782 ri]S (pãnâ) 

1782c (penimâ) para dentro. 
1782 (1 T W S (penimi) interior. 

A elevada freqüência com que pãnâ e mais ainda seus derivados aparecem no AT é 
atestada por (p. 76), que assinala que a raiz aparece 2 100 vezes no AT. 

O sentido básico do verbo, que aparece com maior freqüência no grau qal, é "virar-
se", mas pode assumir inúmeras nuanças. Por exemplo, pãnâ pode ter o sentido de "virar-
se para" um determinado lado (Dt 2.3), uma pessoa (Jr 50.16), uma coisa (Êx 16.10). Pode 
significar "virar-se para trás" (Js 8.20), "voltar-se de [algum lugar]", i.e., "partir de [algum 
lugar]" (Gn 18.22), "voltar-se para um lado e para outro" (Êx 2.12; ARA, "olhar de uma e 
de outra banda"), "esperar", "aguardar" (Ag 1.9), "prestar atenção em", "considerar" (Jó 
6.28; ARA, "olhar para"). 

p ãn im . Rosto, semblante. Essa palavra sempre ocorre no plural, talvez numa indicação 
de que o rosto é composto por uma combinação de diversos aspectos. Conforme será visto 
abaixo, o rosto identifica a pessoa e reflete a atitude e os sentimentos das pessoas. Nesse 
sentido pãnim pode referir-se à pessoa e aos sentimentos da pessoa. 

N a Bíblia o "rosto" (junto com as outras partes do corpo) é descrito não apenas como 
um elemento exterior do corpo humano; o rosto expressa também alguma forma de padrão 
comportamental e, dessa forma, é caracterizado por qualidades pessoais. É natural então 
que o rosto fosse considerado como algo extraordinariamente revelador no que diz respeito 
às emoções, temperamento e inclinações do ser humano. 

U m rosto "duro" (lit.) indica atitude de desafio (Jr 5.3), despudor (Pv 7.13), crueldade 
(Dt 28.50). U m rosto "brilhante" (lit.) revela regozijo (Jó 29.24). U m rosto "envergonhado" 
(lit.) demonstra derrota, frustração, humilhação (2 Sm 19.5). O rosto "flamejante" é aquele 
tomado pelo terror (Is 13.8). U m rosto "mau" (lit.) é o rosto marcado por aflição e 
ansiedade (Gn 40.7). U m rosto "decaído" é causado por ira ou insatisfação muito fortes 
(Gn 4.5). Tornar "doce" (lit.) o rosto de alguém é reconciliar-se com ele ou buscar o seu 
favor (com referência a Deus: 1 Rs 13.6; 2 Rs 13.4). A ARA traduz por "implorar o favor 
de", mas, literalmente, é "adoçar o rosto de". Semelhantemente, essa expressão idiomática 
é empregada em referência ao homem (Pv 19.6). 

A expressão "esconder o rosto" significa demonstrar aversão ou repulsa (Is 53.3), e 
"desviar o rosto" é rejeitar (SI 132.10; ARA, "desprezar o rosto"). Por outro lado, "erguer 
o rosto" (lit.) de outrem é revelar favor, respeito, aceitação (1 Sm 25.35) ou demonstrar 
parcialidade e favoritismo (Lv 19.15). 

A maioria dessas expressões idiomáticas também se aplica a Deus. O rosto de Deus 
"brilha" (lit., SI 4.6 [7]) como sinal de favor e boa vontade. Seu rosto pode "cair" (lit.) de 
indignação (Jr 3.12; ARA, "fazer cair a 'ira'"). Deus pode "ocultar" o rosto (SI 13.1 [2]). 

Cinco vezes ocorre a expressão "ver o rosto de Deus", provavelmente com o sentido 
técnico de visitar o santuário para adorar no culto público: Êxodo 23.15; 34.20 (ARA, 
"ninguém aparecerá diante de mim"); Deuteronômio 31.11; Salmos 42.2 [3]; Isaías 1.12. 
Em cada um desses casos o verbo ra'â, 'Ver", é vocalizado como um nifal e é, então, 
traduzido por "aparecer", caso em que a idéia de "aparecer diante de (alguém)" suaviza 
o conceito de ver o rosto de Deus. Em um único caso (1 Sm 1.22) o nifal é indicado pelo 
texto consonantal. O pensamento de lêrã'ôt pãnãy, em que o nifal aparece no infinitivo 
construto, "aparecer diante de", é aceitável, até mesmo obrigatório, mas a possibilidade 
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1783 ]3S (pnn) 

de lir'ôt pãnãy, infinitivo construto do qal, é inconcebível de acordo com Êxodo 33.20. 
Existem algumas exceções a isto, por exemplo, Jacó (Gn 32.30 [31]) e Moisés (Êx 33.11). 
Eles viram Deus pãnim yel pãnim. 

A pessoa há de perecer caso olhe para Deus ou até mesmo o ouça (Êx 19.21). Por esse 
motivo Moisés (Êx 3.6), Elias (1 Rs 19.13) e até mesmo os serafins (Is 6.2) cobrem o rosto 
na presença de Deus. Aquele que continua vivo depois de ver a Deus é tomado de 
assombro e gratidão (Gn 32.30; Dt 5.24), e de temor (Jz 6.22-23; 13.22; Is 6.5). No NT 
Deus se manifesta em Jesus, o único que viu o Pai (Jo 1.18; 6.46; 1 Jo 4.12). Cristo não 
é apenas o Verbo por meio de quem Deus é ouvido. Ele é a imagem por meio de quem 
Deus é visto. 

l ipnê . Na presença de, diante de, antes de. Com valor de preposição, esse é o uso mais 
freqüente de penê (um construto plural) com uma preposição prefixai. Literalmente 
significa "diante do rosto de", "para o rosto de". Esse é o caso de um substantivo que 
tornou-se preposição em virtude de sua união a um prefixo. Com o sentido de "diante de" 
o complemento que segue é na maioria das vezes uma pessoa (Deus ou o homem), 
assumindo os sentidos de "à plena vista de", "aos olhos de", "à disposição de", "na 
avaliação de" (BDB, p. 186-7). 

p e n i m L Interior. Sempre empregado em referência a partes de prédios, geralmente o 
templo (esp. Ez 40—46). 

Bibliografia: — DAHOOD, M., Hebrew-Ugaritic lexicography VIII, Bib 51:391-404, 
esp. p. 399-400. — JOHNSON, A. R., Aspects of the use of the term D^JS in the 0.T, In: 
Festschrift Otto Eissfeldt zum 60. Geburtstage, Ed. J. Fueck, Halle, Niemeyer, 1947. p. 
155-9. , The vitality of the individual in the thought of ancient Israel, Cardiff, 
University of Wales, 1949. p. 42 e ss. — LOHSE, E., prosõpon, In: TDNT, v. 6, p. 768-780. 
— OPPENHEIM, A., Idiomatic Accadian, JAOS 61:251-71, esp. p. 256-8 (quanto apânu). — 
SPEISER, E. A., The Biblical idiom P Ã N Í M H O L E KÍM, In: The 75th anniversary volume 
ofthe JQR, p. 515-7. — TDNT, v. 6, p. 771-5. — THAT, v. 2, p. 432-60. 

V.P.H. 

H2Q (pinnâ). Veja o n? 1 783a. 

CTJQ (pãnim). Veja o n? 1 782a. 

ÍTEP» (penimâ). Veja o n? 1 782c. 

W Ç (penimi). Veja o n? 1 782d. 

• T B (peninim). Veja o n? 1 783b. 

1783 ]3S (pnn). Ace i t a como ra i z de: 

1783a fHDQ (pinnâ) esquina, canto. 
1783b (peninim) corais (e.g., Jó 28.18; Lm 4.7). 

p i nnâ . Esquina, canto. Este é um dos dois vocábulos usados no AT que podem ser 
traduzidos por "canto". O outro é pêyâ (q.v.). pêyâ inclui a idéia de "lado" ou 
"extremidade"; pinnâ é mais especificamente "canto" ou "esquina", pinnâ pode referir-se 
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1786 n o s (pãsah) 

ao canto de uma casa (Jó 1.19), ao canto de um altar (Êx 27.2; 38.2), à esquina do muro 
de uma cidade (Ne 3.24, 31), à esquina de uma rua (Pv 7.8, 12), ao canto do telhado (Pv 
21.9; 25.24), à parte mais alta de uma torre na estrutura de um muro (2 Rs 14.13; Jr 
31.38), e, figuradamente, a "líderes" (ARA, "príncipes", Jz 20.2; 1 Sm 14.38). 

E muito interessante o uso de pinnâ para designar a "pedra angular" do mundo (Jó 
38.6). Em duas passagens a pedra angular é figurada e possui significação messiânica: 
1) Isaías 28.16 (Rm 9.33); 2) Salmos 118.22 (e cf. a citação dessa passagem em Mt 21.42; 
Mc 12.10; Lc 20.17; At 4.11; 1 Pe 2.7). 

A questão é se a pedra angular é uma pedra de alicerce ou uma pedra que encima 
a construção. Parece que Isaías 28.16 é um exemplo da primeira possibilidade e Salmos 
118.22 (rõ'sh pinnâ) um exemplo da segunda. 

Bibliografia: — GOOD, E. M., Cornerstone, In: IDB. v. 1, p. 700. 
V.P.H. 

1784 *p ]B (pãnaq ) ser indulgente com, mimar. Ocorre apenas uma vez, no piei (Pv 
29.21). 

02 (pas). Veja o n? 1 789a. 

1785 *3D2 (pãsag ) percorrer. Ocorre apenas uma vez, no piei (SI 48.14). 

PIOS (pissâ). Veja o n? 1 789b. 

1786 nOB (pãsah) I, passar por cima, saltar por cima. 

Termo Derivado 

1786a tnD5 (pesah) páscoa. 

pesah . Páscoa. Existem três áreas que se devem investigar para coletar dados na Bíblia 
acerca da Páscoa. São elas: 1) o contexto histórico da páscoa (Êx 12); 2) textos que 
detalham os procedimentos para a observância da páscoa (Nm 28.16-25; Lv 23.5-8; Dt 
16.1-8); 3) textos históricos que narram a celebração de uma páscoa em particular (Nm 
9.1-14; Js 5.10-12 [em Gilgal]; 2 Cr 30.1-27 [celebrada por Ezequias, mas curiosamente 
sem paralelo em Reis]; 2 Rs 23.21-23; 2 Cr 35.1-19 [comemorada por Josias; observem-se 
os detalhes adicionais apresentados no relato de Crônicas]; Ed 6.19-22). 

O nome "páscoa" deriva de pãsah, que significa, segundo alguns estudiosos, "passar 
(por cima/por alto)" (BDB, p. 820). Há quatro exemplos do verbo com esse uso. 1) Êxodo 
12.13, "quando eu vir o sangue, 'passarei' [üpãsahti] por vós". 2) Êxodo 12.23, "o SENHOR 
'passará' ['abar] ... 'passará' [üpãsah] o SENHOR aquela porta". 3) Êxodo 12.27, "É o 
sacrifício da páscoa ao SENHOR, que 'passou' [pãsah] por cima das casas dos filhos de 
Israel". 4) Isaías 31.5, "o Senhor dos exércitos protegerá [gãnan] a Jerusalém; ele à 
protegerá [gãnan] e a livrará [nãtsal], e, passando [pãsah], a salvará [mãlat ] " (IBB). 

Além dessa etimologia de pesah (i.e., o misericordioso ato em que um poder 
destruidor passa por cima sem danificar) algumas outras têm sido sugeridas. 1) Deve ser 
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1786 nos (pãsah) 

ligada à raiz pasah II, "mancar", "coxear", e nesse caso a páscoa indicaria uma dança 
religiosa especial. 2) Alguns relacionaram pesah com o verbo acadiano pasahu, "aplacar" 
ou "abrandar" (uma divindade) com um ritual. 3) A interpretação de outros sugere que 
nos quatro trechos bíblicos acima pãsah não signifique em si mesmo "passar por cima", 
"passar por alto", mas "defender", "proteger". O SENHOR cobrirá protetoramente as casas 

A 
dos israelitas e não permitirá que o destruidor entre (Ex 12.23b, e cf. 1 Co 10.10; Hb 
11.28). É o destruidor que procura entrar nas casas, e o Senhor o rechaça, montando 
guarda junto às casas do seu povo. O sangue é um sinal para o Senhor. "Quando eu vir 
o sangue [cf. Gn 9.16, 'o arco estará na nuvem, e eu o verei para me lembrar...', lit.], eu 
vos 'protegerei'" (e não a idéia negativa de "passarei por cima de vós", "omitir-vos-ei" 
[Glasson, Weiss]). 4) Uma última sugestão é relacionar pesah a uma palavra egípcia que 
significa "pancada", "golpe", e, dessa forma, a páscoa é o golpe da décima praga com que 
o Senhor feriu os primogênitos do Egito. A etimologia tradicional e a terceira opção 
parecem as mais plausíveis. 

De acordo com Êxodo 12, a páscoa devia ser comemorada na lua cheia do primeiro 
mês do ano (abibe = março/abril). No dia dez do mês cada família escolhia um cordeiro de 
um ano de idade, sem defeito. Esse cordeiro era sacrificado ao crepúsculo do dia 14, e o 
seu sangue era aspergido sobre os batentes e a verga da porta da casa onde era comido 
o cordeiro. No dia seguinte, o dia 15, começava a festa dos pães asmos. Observe-se que 
originariamente essa era uma cerimônia doméstica sem nenhuma referência a algum 
santuário central nem a um envolvimento sacerdotal. É interessante notar que foi muito 
vantajoso para os israelitas deixar o Egito numa noite de lua cheia. 

A teoria da alta crítica sobre a relação entre a Páscoa e os Pães Asmos é a seguinte. 
Originariamente, ambas foram festas distintas. A páscoa teria sido um ritual de pastores 
nômades, e os pães asmos, uma festa agrícola cananéia. Subseqüentemente as duas foram 
incorporadas à História (ao serem relacionadas ao êxodo) e fundiram-se, ou foram 
restabelecidas (Kraus), na época de Josias, como conseqüência da centralização da 
adoração. É claro que isso tudo é especulação. Ezequias celebrou uma grande páscoa (2 
Cr 30, em que também é chamada de festa dos pães asmos). Salomão celebrou as três 
festas anuais (Pães Asmos, Semanas e Tabernáculos, 2 Cr 8.13). O silêncio dos livros de 
Samuel e Reis não é um argumento válido contra uma data remota da páscoa. Nenhum 
dos profetas, à exceção de Ezequiel (somente Ez 45.21), menciona quer a páscoa quer a 
festa dos pães asmos. Até mesmo Jeremias, passando por alto da grande celebração de 
Josias, mantém silêncio a respeito, um silêncio que nada prova. 

Jesus comemorou essa festa (Mt 26.2, 18). Cristo é a 'Páscoa' para o cristão (1 Co 5.7, 
e também Jo 1.20, 1 Pe 1.19). 

Bibliografia: — D E V A U X , R., AI, p. 4 8 4 - 9 2 . — G L A S S O N , T., The 'passover,' a 
. misnomer: the meaning of the verb P A S A C H , JTS 1 0 : 7 9 - 8 4 . — H A R A N , Menahem, The 
passover sacrifice, Supp VT 2 3 : 8 6 - 1 1 6 . — K R A U S , H . J . , Worship in Israel, Richmond, John 
Knox, 1 9 6 6 , p. 4 5 - 5 5 . — TWB, p. 163 . — W E I S S , R., psh = hml, hws, Lesonénü 2 7 : 1 2 5 - 3 0 . 

— J O C Z , J. Passover, In: ZPEB. v. 4 , p. 6 0 5 - 1 1 . 

V.P.H. 

1787 N02 (pãsah) II, mancar. 
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1792 büB (pã'al) 

Termo Derivado 

1787a n03 (pisêah) manco. 

* 

E objeto de debates se, em hebraico, existem ou não dois verbos distintos com as 
consoantes psh. BDB (p. 820) sugere que sim e traz dois verbetes: pãsah I, "passar por 
alto", e pãsah II, "mancar". KB (p. 769) não faz distinção entre raízes I e II, assinalando 
que não é clara a etimologia de pesah. 

Existem apenas três usos de pãsah II no AT. 1) 2 Samuel 4.4, "ele [Mefibosete] caiu 
e ficou manco". 2) 1 Reis 18.21, "até quando 'coxeareis' entre dois pensamentos?". Outra 
tradução sugerida é "até quando 'coxeareis' apoiado em duas muletas [i.e., Iavé e Baal]?". 
3) 1 Reis 18.26, "e, manquejando, [os sacerdotes de Baal] se movimentavam ao redor do 
altar", presumivelmente uma referência a algum tipo de dança ritual pagã. 

V.P.H. 

(pãsil). Veja o n? 1 788b. 

1788 (pãsal) talhar, esculpir. 

Termos Derivados 

1788a bDS (pesei) ídolo, imagem. 

1788b (pãsil) ídolo, imagem. Acerca das diferentes palavras para ídolo, cf. 
gillül e também (ãtsãb. 

1789 DOS (pss). I. Ace i ta como raiz de: 

1789a 02 (pas) palma das mãos, sola dos pés, túnica longa que vai até as 
mãos e os pés. ketõnet passtm (Gn 37.3, 23, 32; 2 Sm 13.18, 19). 

1789b HO? (pissâ) abundância, fartura (SI 72.16). Significado incerto. 

1790 DOS (pãsas) II, desaparecer, sumir (SI 12.2, somente). 

1791 nj?S (pã'â) gemer (Is 42.14). 

Termos Derivados 

1791a I7D1S; ('epaO sem valor. Derivação incerta. 

1791b ni??^ ('ep'â) víbora. 

1792 bVZ (pã'al) fazer. 

1225 



1793 DJ?a (pã(am) 

Termos Derivados 

1792a (põVzZ) trabalho, feito. 

1792b t n ^ S (pe 'ul lâ) trabalho, recompensa. 

1792c ^JJÇO (mip'ãl) trabalho, o&ra (Pv 8.22). 

1792d H ^ Ç D (mip'ãlâ] ) obra, feito (SI 46.9; 66.5). 

O verbo aparece 56 vezes no AT. Com maior freqüência é encontrado em Salmos (26 
vezes, 18 delas na expressão põ'ãlê 'ãwen, "os que praticam a iniqüidade"). pãcal é 
encontrado somente no grau qal e em textos poéticos. Seu emprego no AT é de interesse 
quando se observa que o verbo íasâ, "fazer", ocorre mais de 2 600 vezes (BDB, p. 793). 

Quando pã'al descreve as ações ou feitos do homem, à semelhança do substantivo 
põ'al, refere-se a seus atos morais, tanto positivos (SI 15.2; Sf 2.3) quanto negativos, 
neste caso num maior número de vezes: Provérbios 30.20 — impiedade; Jó 34.32 — 
iniqüidade; Isaías 44.15 — idolatria. 

Ligado a isso pode-se assinalar a importância da expressão põ'ãlê 'ãwen, "os que 
praticam a iniqüidade". Além dos 18 casos no saltério, a frase ocorre em Isaías 31.2; 
Oséias 6.8; Jó 31.3; 34.8, 22; Provérbios 10.29; 21.15. A despeito da sugestão que ganhou 
fama nos Psalmenstudien de Mowinckel, de que a palavra 'ãwen é um poder mágico e de 
que os põ'ãlê 'ãwen eram feiticeiros que, por meio de suas poderosas frases mágicas, 
provocavam a aflição dos justos, pode-se estar seguro em supor que "os que praticam a 
iniqüidade" são inimigos estrangeiros que importunam Israel e seu rei e também se 
vangloriam por derrotarem-nos. 

põ'al . Trabalho, feito. A palavra é empregada 16 vezes para designar a obra de Deus, 
e 21 vezes, a obra do homem. põ'al indica basicamente os atos de Deus na História e não 
os seus atos na Criação. Quando aplicado ao homem, põ'al com freqüência possui uma 
conotação moral, quer positiva (e.g., Pv 21.8) quer negativa (e.g., Pv 21.6). 

pe*ullâ. Trabalho, recompensa. Palavra que ocorre 14 vezes no AT. Pode referir-se à 
labuta normal (Jr 31.16). Num maior número de vezes indica recompensa no sentido de 
salário (Is 40.10), galardão (Pv 11.18), recompensa (do pecado; Is 65.7; SI 109.20), todas 
dadas por Deus. pe'ullâ é empregado junto com sãkar, "contratar", e sãkãr, "salário", em 
Levítico 19.13; 2 Crônicas 15.7; Isaías 40.10; 62.11; Jeremias 31.16; Provérbios 11.18. 

Bibliografia: — DAHOOD, M. (que às vezes vê no hebraico 67, "possuir", uma forma 
dialetal dep€ l [por influência do ugarítico]). Bib 41:303; 43:361; 44:303; 46:320-1. — TDNT, 
v. 2, p. 1 005-28. — THAT, v. 3, p. 461-5. 

V.P.H. 

1793 EJJ3 (pãcarri) empurrar, impelir. 

Termos Derivados 

1793a tDÍ?S (pa'am) pé, passo. 
1793b ]bya (pa'ãmõn) campainha (no manto do sumo sacerdote). 
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1801 n^Q (pãtsar) 

pa 'am. Pé, passo, bigoma, vez/vezes. Esse substantivo ocorre 117 vezes no AT, 
geralmente com o sentido de "vez/vezes", "ocorrência". Quando pacam significa "pé", pode 
referir-se a: 1) o pé humano (SI 58.10 [11]); 2) passo(s) ou pegada(s) (SI 17.5; 85.13 [14]); 
3) base ou pedestal de uma estrutura (Êx 25.12; ARA, "canto"). O sentido de "bigorna" é 
encontrado somente uma vez, em Isaías 41.7. 

Existem numerosas frases em que aparece "vez/vezes" e em que pa(am é um dos 
elementos da frase. Por exemplo, "Esta, afinal [happaam, lit., 'a vez', z.e., 'desta vez'], é 
osso dos meus ossos" (Gn 2.23); "se lhe falo 'somente mais esta vez' ['ak-happtíam]" (Gn 
18.32); '"agora, desta vez' ['attâ happafam] se unirá mais a mim meu marido" (Gn 29.34); 
'"muitas vezes' \peeãmim rabbôt] os libertou" (SI 106.43). 

O hebraico pa'am é uma mescla dos vocábulos ugaríticos p'm, "vez", e p'n9 "pé" 
(fenício p'm; GORDON, UT 19: n?s 1 998, 2 076). 

V.P.H. 

]QgS (pa'ãmõn). Veja o n? 1 793b. 

1794 1VÜ (pã(ar) escancarar (a boca) (e.g., Is 5.14; Jó 16.10). 

1795 nKS (pãtsâ) separar, abrir (e.g., Gn 4.11; N m 16.30). 

1796 (pãtsah) irromper, explodir (de emoção) (e.g., Is 14.7; 55.12). 

rTTSÇ (petsírâ). Veja o n? 1 801 a. 

1797 (pãtsal) descascar. Ocorre somente no piei (Gn 30.37, 38). 

Termo Derivado 

1797a H^K? (pitslâ) faixa descascada, ponto descascado (Gn 30.37). 

1798 (pãtsam) fender. Ocorre somente em Salmos 60.4. 

1799 (pãtsa0 contundir, ferir por contusão. 

Termo Derivado 

1799a PXZ (petsa*) contusão, ferida (e.g., Êx 21.25; Is 1.6). 

1800 (pãtsats) quebrar. Ocorre no poel (Jr 23.29) e no pilpel (Jó 16.12). 

1801 102B (pãtsar) empurrar, pressionar (e.g., Gn 19.3; Jz 19.7; o cognato árabe 
possivelmente signifique "designar", "determinar"). 
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1802 njPQ (pãqad) 

Termo Derivado 

1801a rrT2£E3 (petstrâ). Ocorre somente em 1 Samuel 13.21. BDB diz que este texto 
está "irrecuperavelmente corrompido", mas veja-se pim. A lgumas traduções 
modernas trazem "preço", "taxa". 

1802 I p Q (pãqad) computar, calcular, visitar, castigar, nomear 

Termos Derivados 

1802a t r n p Q (pequddâ) recrutamento. 

1802b tEH^pB (peqüdim) distribuição. 

1802c "TTpB (pãqtd) funcionário, capataz, fiscal. 

1802d r n p ? (peqidut) supervisão (Jr 37.13, somente). 

1802e t Ü ^ n p ? (piqqüdim ) preceitos. 

1802f ] Í l p S (piqqãdôn) depósito. 

1802g (mipqãd) número. 

pãqad ocorre basicamente nos graus qal, nifal e hifil. Também ocorre umas poucas 
vezes no piei, pual, hofal, hitpael e hotpael. O sentido básico é o de "supervisionar (um 
subordinado)", tanto na forma de inspecionar quanto de tomar providências com o intuito 
de obter uma mudança considerável nas circunstâncias do subordinado. 

Acerca desse verbo, que ocorre mais de 300 vezes no AT, foi dito: " p rovave lmente não 
exista nenhum outro verbo hebraico que tenha dado tanta d i f i culdade aos t radutores 
quanto o ve rbo pqd" (SPEISER, BASOR 149:21). KB incorre em erro ao a f i rmar que pqd t e m 
o r i g em na idé ia de "sent i r fa l ta de". A única base para ta l a f i rmação é uma pa l av ra 
seme lhante e m árabe, que, no que diz respei to à maior ia dos textos d isponíve is , 
representa uma evolução poster ior nas l ínguas semít icas. O verbo ocorre e m acadiano, 
g e ra lmen te com o sentido de nomear u m governador ou outro funcionár io . 

Speiser entende que a raiz significa "receber atenção" ou "reparar em". É impossível 
comprovar que essa é a origem real da palavra, mas o fato de que pelo menos metade das 
ocorrências envolve uma ação positiva de um superior em relação a seus subordinados 
favorece bastante que tal ação seja um aspecto vital do significado da palavra. Essa idéia 
encontra apoio no fato de que a LXX na maioria das vezes traduz o verbo por episkeptõ 
ou por um vocábulo semelhante. 

O fato de a LXX traduzir o verbo apenas oito vezes por arithmein e de geralmente 
empregar episkeptein ou uma palavra de sentido correlato, sugere que o sentido real não 
é o de enumerar ou contar, mas o de recrutar tropas ou verificar o número de homens 
disponíveis. E m geral diz respeito a soldados, levitas ou sacerdotes. Existem algumas 
outras palavras hebraicas que expressam a idéia simples de contar ou enumerar. 

[Pode-se assinalar que o denominado censo de Números 1 diz respeito apenas a 
homens adultos "capazes de sair à guerra" (v. 20). Foi mais do que um recenseamento; foi 
uma organização de tropas para a guerra "segundo os seus exércitos" (v. 3). Esse foi o 
recrutamento das tropas, nos preparativos para a invasão de Canaã, sob a liderança de 
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1802 IpÜ {pãqad) 

Moisés, a partir de Cades-Barnéia. A enumeração semelhante de Números 26 não é 
repetição do relato nem o relato proveniente de uma outra fonte. Esse foi um outro 
recrutamento de tropas, desta vez para a invasão liderada por Josué e feita a partir do 
leste. 

E provável que o "censo" levantado por Davi em 2 Samuel 24 também não tenha sido 
uma simples contagem de súditos para satisfazer o ego de um monarca, mas uma vez 
mais tenha sido parte dos preparativos de alguma aventura militar reprovável. Note-se 
que Joabe, o comandante do exército, foi encarregado do alistamento e que ele tinha 
sérias objeções a isso. R.L.H.] 

Quando traduzido por "visitar" (o que acontece algumas dezenas de vezes), o vocábulo 
quase sempre tem o sentido de "inspecionar" e indica aquela ação que gera, para melhor 
ou para pior, uma grande mudança na posição de um subordinado. Speiser sugere a 
existência de um íntimo paralelo com a frase "erguer a cabeça (de alguém)" (lit.), usada 
em Gênesis 40.13 (ARA, "reabilitar"), 19 (ARA, "tirar a cabeça") para indicar o tratamento 
dispensado por Faraó ao copeiro e ao padeiro, o primeiro para ser reinvestido em seu 
cargo e o outro para ser enforcado. A palavra pãqad é semelhantemente usada no que 
parecem ser dois sentidos totalmente opostos em Jeremias 23.2. Existem muitos casos em 
que "visitar" significa infligir ferimento ou causar dano, sendo muitas vezes traduzido por 
"castigar". N o entanto, num considerável número de casos está claro que a 'Visitação" 
provoca um resultado benéfico, por exemplo, Gênesis 50.24-25; Rute 1.6; 1 Samuel 2.21; 
Salmos 8.4 [5]; Jr 15.15; 29.10. Em Isaías 24.21 as forças do mal que Deus mantém 
presas por um período são "visitadas" ARA, "castigadas") depois de muitos dias. Os 
estudiosos estão igualmente divididos sobre se nessa passagem "visitar" significa castigar 
ou desencadear, sendo que Delitzsch e Calvino tendem para esta última interpretação. 

H á somente uma ocorrência em que poderia parecer apropriado o sentido normal de 
"visitar" (1 Sm 15.2; mas cf. ARA). Em vista de todas as circunstâncias que envolvem essa 
passagem e das muitas ocorrências da palavra com uma idéia bem diferente, seria 
razoável sugerir que essa passagem não é uma exceção ao uso geral. 

Traduções como "sentir falta de" e sua forma passiva (num total de 16 ocorrências) 
parecem à primeira vista sugerir uma idéia totalmente diferente, mas um exame revela 
que tais usos se enquadram dentro do sentido geral do verbo. Desse modo, as referências 
em 1 Samuel 20.6, 18, 25, 27 ao fato de o assento de Davi estar vazio e ao sentir-se a sua 
ausência envolvem a idéia da supervisão de Saul sobre seu subordinado. As referências 
ao não se sentir nenhuma falta de animais do rebanho, em 1 Samuel 25.7, 15, 21, dizem 
respeito à proteção dispensada por Davi ao rebanho de Nabal . Em Jeremias 23.4 há uma 
referência semelhante à supervisão de Deus em relação ao seu povo e ao não haver nem 
um só faltando. Em Números 31.49 e 2 Samuel 2.30 faz-se referência à fiscalização dos 
sobreviventes de uma batalha, com uma verificação do número dos que se perderam. H á 
em 2 Reis 10.19 uma exigência feita pelo rei de que os sacerdotes de Baal sejam vigiados 
de modo que todos sejam reunidos e não falte nem um só deles. E m Juizes 21.3 existe 
uma referência ao cuidado dispensado por Deus ao seu povo e à importância de que não 
falte uma única tribo. 

Com freqüência usa-se o hifil para indicar a ação de o rei nomear funcionários, e 
também de mandar Jeremias para a prisão (Jr 37.21; AT, "pusessem") e de entregar o 
espírito nas mãos de Deus (SI 31.5 [6]). 
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1802 IpS (pãqad) 

p e quddâ . Inspeção, cargo, funcionário, relato, acusação, custódia, ordem, 
supervisão, castigo. (Em Jó 10.12 a ABA traduz o vocábulo por "cuidado".) Esse 
substantivo corresponde bem de perto ao verbo pãqad e possui aproximadamente a 
mesma gama de sentidos. O emprego mais comum expressa a idéia básica do verbo — a 
de intervenção por um poder superior (geralmente Deus ou um rei) com o intuito de 
operar uma grande mudança na situação de um subordinado. N a maioria das ocorrências 
de pequddâ, a mudança é para pior, mas Jó 10.12 mostra que esse substantivo, à 
semelhança do verbo, também pode ter a idéia de uma mudança para melhor. Embora o 
substantivo, tal como o verbo, possa indicar apenas supervisão, em geral representa uma 
intervenção ativa para ajudar ou ferir aquele que é visitado. 

p e qüd im. Total. Palavra usada no plural com o sentido de "alocações" ou "distribuição". 
Ocorre somente em Êxodo 38.21, em que indica as quantias de metais nobres destinadas 
para o tabernáculo. 

pãq id . Funcionário, superintendente, líder. Essa palavra designa um subordinado 
que foi colocado numa posição de supervisão de outros, quer nomeado para uma tarefa 
especial (Gn 41.34; Et 2.3), quer numa função permanente em que tenha sob as suas 
ordens soldados, sacerdotes, levitas ou cantores. 

p i qqüd im. Preceitos, estatutos, mandamentos. Vocábulo usado somente no plural, 
aparece 24 vezes no AT. Usado apenas em Salmos (com apenas três exceções, sempre em 
SI 119), é um termo genérico que indica as responsabilidades que Deus coloca sobre o seu 
povo. 

m i p q ã d . N ú m e r o , determinação, enumeração, designação, nomeação. (Em Ne 3.31 
a AEA traduz por "Porta da 'Guarda'".) Embora a palavra ocorra apenas cinco vezes, cobre 
uma ampla gama de significados, todos relacionados com a idéia geral de pãqad. 

Bibliografia: — BEYER, Herman Wolfgang. èmax€TTTO|JLAI, ém<7xOTréa), 
èmaxoTní, èmáxoTTOÇ, àWoTpiemaxoTroç. In: TDNT. v 2, p 599-622. — 
BLAIKLOCK, E. M., Census, In: ZPEB, v. 1, p. 771. — COENEN, L., Bispo, presbítero, ancião, 
in: Novo dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, v. 1. Colin Brown 
(Editor), Ed. Vida Nova. ESSER, H. H., Command, order, In: TDNT. v. 1, p. 330-9. — 
GEHMAN, H. S. Emax€[iiTO}±ai, èmaxe^iç èmaxoTTOç and éuicrxoTTf) in the 
Septuagint in relation to I p S and other Hebrew roots, VT 22:197-207. — MLDDELKOOP, 
P. A., Word study: the sense of PAQAD in the second commandment and its general 
background in the OT in regard to the translation into the Indonesian and Timorese 
Languages, The South East Asia Journal of Theology 4:33-47. — SCHARBERT, J., Das 
Verbum PQD in der Theologie des Alten Testaments, Biblische Zeitschrift 4:207-27. — 
SNAITH, Norman H., Time in the Old Testament, In: Promise and fulfillment, Ed. F. F. 
Bruce, T & T Clark, 1963, p 175-86. — SPEISER, E. A., Census and ritual expiation in 
Mari and Israel, BASOR 149:17-25. — THAT, v. 2, p. 466-85. 

pljPQ (piqqãdôn). Veja o n? 1 802f 

rnp? (peqidut). Veja o n? 1 802d. 
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1805 ÍOQ (prO 

• H i p ? (peqüdtm), DH ipa (piqqüdim). Veja os n?s 1 802b, e. 

1803 n p s (pãqah ) abrir (os olhos). 

Termos Derivados 

1803a npS (piqqêah ) que vê, que enxerga (Êx 4.11, 23.8). 

1803b n ip -np5 (jpeqah-qôah) a í o de a&r i r Tos oi/tos) (Is 61.1). 

O verbo pãqah ocorre 21 vezes no AT, com maior freqüência em 2 Reis (4.35; 6.17; 
6.20; 19.16) e Isaías (35.5; 37.17; 42.7, 20; 61.1). pãqah aparece 18 vezes no qal; três, no 
nifal (Gn 3.5, "se vos abrirão os olhos"; 3.7; Is 35.5). 

Com duas exceções, pãqah designa o abrir os olhos (Is 42.20, o abrir os ouvidos; Is 
61.1, o abrir uma prisão para aqueles que estão presos [cf. Lc 4.18-19]). 

Os olhos podem ser os de Deus (Jó 14.3; Dn 9.18; Zc 12.4; 2 Rs 19.16 = Is 37.17; Jr 
32.19) ou, como nas demais passagens, os dos homens. As referências aos olhos de Deus, 
um antropomorfismo, podem indicar a idéia de que Deus está atento e consciente do que 
acontece, não estando nem passivo nem distante (2 Rs 19.16 = Is 37.17, "abre, SENHOR, 
os teus olhos, e vê [rã'â]"). Ou pode sugerir não apenas o estar consciente, mas, mais do 
que isso, a compaixão amorosa (Zc 12.4, "[mas] sobre a casa de Judá [em contraste com 
os inimigos de Deus] abrirei os meus olhos"). 

Quando pãqah se refere à abertura dos olhos dos homens, quase sempre Deus é o 
sujeito do verbo: Gênesis 21.19; as seis passagens de 2 Reis citadas acima; Isaías 35.5 (e 
cf. Mt 11.5; Lc 7.22); 42.7; Salmos 146.8. Apenas em 2 Reis 4.35 parece que pãqah se 
refere ao abrir os olhos num milagre físico (o filho da mulher sunamita). Isso faz lembrar 
a cura, efetuada por Jesus, do cego de nascença, em João 9, e especialmente o versículo 
39: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêem vejam, e os que vêem 
se tornem cegos". 

V.P.H. 

T p s (pãqid). Veja o n? 1 802c. 

1804 S3pS (pq*). Ace i ta como ra iz de: 

1804a D ^ p Q (p eqã'tm ) madeira talhada ou ornamentos de metal (em forma 
de bolas ou de botões) (1 Rs 6.18; 7.24). 

1804b niípS (paqqu'õt) cucúrbitas, cabaças (2 Rs 4.39). 

ETVpÇ) (peqã<im). Veja o n? 1 804a. 

ni?pa (paqqu(ot). Veja o n? 1 804b. 

n? (par). Veja o n? 1 831a. 

1805 fcOS (pr3). Ace i ta como ra iz de: 

1805a fcOS (pere') jumento selvagem (e.g., Os 8.9; Jr 2.24). 
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1806 "HS (pãrad) 

1806 T1B {pãrad) I, dividir, separar. 

Termo Derivado 

1806a m i 3 (peruda) semente (J1 1.17). 
T \ 

O verbo pãrad aparece 26 vezes no AT em diversos graus: qal (somente Ez 1.11), 
nifal, piei (somente Os 4.14), pual (somente Et 3.8), hifil e hitpael. 

No sentido de "separar", pãrad pode referir-se: 1) à divisão de um rio em afluentes 
(Gn 2.10); 2) à separação das asas de uma ave (Ez 1.11; cf. Jó 41.17 [9]); 3) à separação 
amistosa de amigos (Gn 13.9, 11, 14; Rt 1.17; 2 Sm 1.23); 4) à dispersão de povos (Gn 
10.5, 32; 25.23; Dt 32.8). 

O verbo possui uma conotação interessante em Provérbios, em que ocorre cinco vezes. 
Ali pode ter o significado de criar uma contenda entre amigos firmes. E assim que 
Provérbios 16.28 fala do homem que destrói a amizade dos outros ao criar discórdia. 
pãrad é usado em Provérbios 18.1 para descrever a pessoa insociável. Ele é a pessoa 
antipática que dissente de tudo e de todos. Provérbios 18.18 diz que a sorte "separa" (ARA, 
"'cessam' os pleitos") partes poderosas que estão amarradas numa disputa legal. 

Bibliografia: WlEDER, A., Ugaritic-Hebrew lexicographical notes, JBL 84:160-4, esp. 
p. 163-4. 

1807 T I S (prd). II . Ace i t a como ra i z de: 

1807a r n § (pered) mulo. 
1807b ÍTT1S (pirdâ) mula (1 Rs 1.33, 38, 44). 

p e r ed . Mulo. (LXX, hêmionos, "o animal dividido".) O mulo é resultado do cruzamento 
de cavalo com jumenta ou de jumento com égua. Uma vez que Levítico 19.19 proíbe tais 
cruzamentos de animais, deve-se supor que mulos foram importados em Israel. O mulo 
servia para montar (2 Sm 13.29; 18.9; Is 66.20) e como animal de carga (2 Rs 5.17). 

A partir da época de Davi os mulos passaram a ser meio de transporte para membros 
da família real (2 Sm 13.29; 18.9; 1 Rs 1.38; pirdâ, 18.5). Eram dados como presentes 
para os reis (1 Rs 10.25; 2 Cr 9.24). Até recentemente a palavra pered era exclusividade 
do hebraico bíblico. Agora surgiu na frase ugarítica (2102:12) rt Iql dybl prd, "uma roupa 
para o mensageiro que é transportado por um mulo". 

Bibliografia: — DAHOOD, M., Hebrew-Ugaritic lexicography VIII, Bib 51:391-404, 
esp. p. 400. 

V.P.H. 

1808 OT"© (pardês) parque, jardim cercado. 

Vocábulo do qual procede (por meio do grego) a palavra "paraíso". Esse é um 
empréstimo lingüístico em hebraico bem como em grego oriundo do avéstico. No AT 
hebraico jamais é usado em referência ao jardim do Éden, embora a LXX empregue 
paradeisos para traduzir "jardim" {gari) em Gênesis 2.8. Empregado apenas três vezes (Ne 
2.8; Ct 4.13; Ec 2.5), não comprova que Cantares e Eclesiastes foram escritos na época do 
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1809 rns (para) 

exílio. O Zendavesta, um livro sagrado do zoroastrismo, foi de fato escrito por volta de 600 
a.C. (ou mais tarde), mas sua linguagem é uma ramificação do antigo indo-iraniano, e a 
palavra pode ter sido facilmente tomada de empréstimo pelos comerciantes de Salomão, 
que percorreriam vastas regiões. Assim como as poucas palavras gregas de Daniel podem 
ter sido tomadas de empréstimo antes da era grega de Alexandre, de igual forma essa 
palavra pode ter sido tomada de empréstimo antes da era persa de Ciro. Uma ampla 
ocorrência de empréstimos lingüísticos do persa ocorreu depois. E de interesse assinalar 
que as diversas palavras de origem persa que existem no AT hebraico se encontram em 
Esdras, Neemias, Ester, Daniel, Cantares e Crônicas. Nenhuma aparece no Pentateuco. 

R.L.H. 

1809 í"nS (pãrâ) frutificar, ser frutífero, ser fecundo, ramificar. 

Termo Derivado 

1809a f H ? (peri) fruto. 

O verbo pãrâ é usado 29 vezes no AT, a maioria delas em Gênesis (15 vezes), pãrâ 
aparece 22 vezes no qal e sete no hifil (com o sentido de "tornar frutífero"). Com bastante 
freqüência aparece junto com o verbo rãbâ, "aumentar", "multiplicar", pãrâ tanto vem 
depois de rãbâ (Jr 3.16; Ez 36.11) quanto, num maior número de vezes o precede (Gn 
1.22, 28; 8.17; 9.1, 7; 35.11; 47.27; Êx 1.7; Jr 23.3; no hifil, Gn 17.20; 28.3; 48.4; Lv 26.9). 

A raiz pãrâ está na base do nome de uma das tribos de Israel. Gênesis 41.52, "ao 
segundo [filho, José] chamou-lhe Efraim Yeprãyim], pois disse: Deus me Tez próspero' 
[hiprani, ou frutífero] na terra da minha aflição". A mesma promessa e incentivo 
alcançaram Jacó em Betei (Gn 35.11; cf. 48.4). Até mesmo Ismael, que fora banido, 
recebeu essa promessa da parte de Deus (Gn 17.20). De todas as ocorrências, a mais 
interessante é a palavra do Senhor a Abraão em Gênesis 17.6, "Tar-te-ei fecundo' 
extraordinariamente, de ti farei nações". Duas considerações são de especial interesse 
aqui. Primeiro, em Gênesis 17 Abraão estava com 99 anos de idade. Haviam-se passado 
24 anos desde a promessa inicial que Deus lhe fizera (Gn 12.4). Em segundo lugar, à 
época dessa promessa de frutuosidade, Sara já tinha passado pela menopausa e Abraão 
era impotente (Gn 17.17; Rm 4.19). Fé inabalável! 

p er i . Fruto. Três significados básicos são abrangidos pelo hebraico peri: 1) o fruto de uma 
árvore (Gn 1.12), de uma videira (Zc 8.12) ou de uma figueira (Pv 27.18); 2) o fruto do 
ventre, ou seja, filhos (Gn 30.2; Dt 28.4, 11; SI 21.10 [11]; 127.3); 3) o fruto como 
conseqüência de uma ação, por exemplo, como recompensa (SI 58.11 [12]; Pv 11.30). Em 
seis oportunidades perí aparece justaposto a shõresh, "raiz" (2 Rs 19.30; Is 14.29; 37.31; 
Ez 17.9; Os 9.16; Am 2.9). Ginsberg sugeriu que nessas passagens pert não significa 
"fruto", mas "ramo", "galho". Talvez seja esse o sentido de pãrâ em versículos como o de 
Deuteronômio 29.18 [17], "para que não haja entre vós uma cepa que "brote' ódio e 
amargura" (lit.). Isaías 11.1, uma famosa passagem messiânica, pode ser assim traduzida: 
"e um rebento 'ramificará' de seu cepo". 

Dentre os três usos citados acima, o terceiro, ou seja, o de fruto como indicação de 
conseqüências, é o que ocorre com maior freqüência (especialmente em SI [11 vezes] e Pv 
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1810 n n S (parwãr ) 

[dez vezes]). Provérbios fala do "fruto da sua boca" (12.14; 13.2; 18.20; também, 18.21) e 
duas vezes ao "fruto das suas mãos" (31.16, 31), no sentido de realizações. Provérbios 1.31 
diz que os que não têm consideração pelos outros comerão do "fruto do seu procedimento". 
Há uma relação entre ações e conseqüências, da mesma maneira como há entre sementes 
e plantas. 

Bibliografia: — GLNSBERG, H. L., 'Roots below and fruit above' and related matters, 
In: Hebrew and semitic studies, Oxford, Clarendon, 1963. p. 72-6. — TOLKOWSKY , S., The 
meaning of peri <ets hãdãr (Lev. xxm, 40), JPOS 8:17-22. 

V.P.H. 

1810 "1T1S (parwãr ) estrutura no lado oriental do templo de Salomão (2 Rs 
23.11; 1 Cr 26.11). Talvez uma colunata. 

n r © (pãrur). Veja o n? 1 750b. 

1811 F1Q (perez) guerreiros, líderes (Hc 3.4). Significado incerto. 

1812 PIS (prz). Ace i ta como ra iz de: 

1812a n n s (perãzâ) zona rural, vilarejo. 

1812b ] i n s (perãzôn) população rural. Essa palavra ocorre somente em Juizes 
5.7, 11. Significado incerto. 

1812c ^PiS (perãzt) zona rural, região campestre. 

]1n§ (perãzôn). Veja o n? 1 812b. 

nn? (perãzi). Veja o n? 1 812c. 

1813 rnQ (pãrah ) I, florescer, brotar. 

Termos Derivados 

1813a r n S (perah ) botão de flor, broto. 
1813b i"TrnQ (pirhâ ) ninhada, prole (Jó 30.12). 

1813c rp|)$ Ceprõah) filhotes de aves (Dt 22.6; Jó 39.30). 

O significado desse verbo diz respeito a objetos que crescem na natureza. As duas 
traduções básicas da palavra são "brotar" e "florescer". 

pãrah ocorre sempre no qal, à exceção de cinco usos no hifil. De especial interesse 
é Salmos 92.12-13 [13-14], que ilustra o emprego de um verbo em diferentes graus num 
mesmo contexto. E assim que 92.12 [13] diz "o justo florescerá \yiprãh] como a palmeira"; 
92.13 [14], "florescerão [yaprihü] nos átrios do nosso Deus". Dahood (Psalms II, in AB , p. 
338) entende este último emprego como o de um hifil elativo e, para trazer à tona a força 
do grau hifil, traduz por "florescerão ricamente". 
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1814 r n s (pãrah) 

Muitas vezes emprega-se o verbo metaforicamente para descrever, por exemplo, o 
"florescimento" do povo de Deus, especificamente Israel (Is 27.6), tanto numericamente 
quanto em influência. Também refere-se mais comumente ao justo (tsaddiq; SI 72.7; 
92.12-13 [13-14]; Pv 11.28; cf Pv 14.11). 

p e r a h . Botão de flor, broto. Esse substantivo designa tanto botões de flores quanto 
flores ( N m 17.8 [23]; 1 Rs 7.26; Is 5.24; 18.5; N a 1.4). Também pode referir-se a 
ornamentos em forma de botão de flores (Êx 25.23, 31, 34; 37.17, 19, 20; N m 8.4; 1 Rs 
7.49; 2 Cr 4.5), uma peça decorativa. 

1814 r n Q (pãrah) II, surgir erupção (de lepra). 

Esse verbo descreve a erupção de doenças da pele, tais como lepra (?) e úlceras (Êx 
9.9-10). A l ém de Êxodo 9.9-10, pãrah II ocorre apenas em Levítico 13 e 14 (13.20, 25, 39, 
42, 57; 14.43). 

E questionável se devemos fazer distinção entre pãrah II, "surgir (uma doença)", e 
pãrah I, "florescer", "brotar". BDB (p. 827) separa as duas raízes. KB (p. 778-9) trata-as 
como uma única raiz. 

A lepra pode "surgir" no lugar de uma antiga úlcera (Lv 13.20; ARA, "brotar") ou no 
lugar de uma queimadura que não sarou (Lv 13.25; AEA, "brotar"). Manchas brancas 
"surgidas" na pele podem ser diagnosticadas como psoríase ou eczema (Lv 13.39; AEA, 
" impigem branca"). A lepra pode "surgir" numa cabeça calva, sendo sintoma uma mancha 
branco-avermelhada (Lv 13.42, AEA, "brotar"). A lepra pode "surgir" nas roupas (Lv 13.57; 
AEA, "brotar"; provavelmente mofo ou fungo). Finalmente, a lepra, espalhada por 
deterioração, podia "surgir" numa casa (Lv 14.43; AEA, "brotar"). Vejam-se tãmêy e 
tsaracat quanto ao entendimento de que outras doenças transmissíveis também eram 
assim designadas. 

Existem dois tipos de lepra: 1) lepra nodular, em que o paciente exibe erupções que 
se transformam em nódulos, os quais subseqüentemente ficam ulcerados; 2) um tipo mais 
sério, lepra anestésica, que envolve a degeneração dos nervos, perda do tato e do 
movimento dos músculos, paralisia progressiva e, por fim, a perda das extremidades do 
corpo. 

Pouquíssimos leprosos são mencionados no AT. Entre eles estão: 1) Moisés (Ex 4.6 e 
ss.); 2) Mir iã ( N m 12.10 e ss.); 3) N a a m ã (2 Rs 5.1 e ss.); 4) Geazi (2 Rs 5.27); 5) 
Uzias/Azarias (2 Rs 15.5); 6) os quatro leprosos no cerco de Samar ia (2 Rs 7.3 e ss.). 
Apenas a lepra de Uzias e dos quatro requeria exílio e banimento. 

O lugar de origem da lepra, como acontece com todas as enfermidades descritas no 
AT, não era o mundo da impureza ou demoníaco, mas o mundo de Deus. É o Senhor quem 
tornou Moisés (sua mão) e Mir iã leprosos. Ele infectou casas com lepra contaminadora (Lv 
14.34). Eliseu, o profeta do Senhor, fez com que Geazi ficasse leproso por causa da cobiça 
deste. Uzias foi ferido pelo Senhor (2 Rs 15.5). 

"Conquanto o leproso fosse considerado cerimonialmente impuro, a Bíbl ia jamais se 
refere à lepra como algum tipo de pecado. Considerava-se o surgimento da lepra como um 
ato de Deus e, conseqüentemente, a cura da lepra era invariavelmente interpretada como 
u m milagre da graça divina" (HAERISON; veja-se na bibliografia). 
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1815 rnQ (pãrah) 

De acordo com Levítico 14 o sacerdote visitava o leproso durante sua enfermidade. 
Ele examinava a área atingida (não na condição de médico, mas na de intérprete da lei). 
Ele colocava o doente sob quarentena e, posteriormente, declarava-o limpo ou infectado. 
Ainda mais importante é o fato que o sacerdote não desempenhava nenhuma atividade 
terapêutica ou de exorcismo. Realizava-se o ritual de purificação somente depois de o 
doente de lepra ter sido curado. 

No AT a cura pertence à esfera do homem de Deus, não à do sacerdote. Miriã foi 
curada da lepra não por Arão, mas pela oração de Moisés (Nm 12.10 e ss.). Naamã foi 
curado quando obedeceu ao tratamento receitado por Eliseu. 

Bibliografia: — D E V A U X , R., A/, p. 462-4. — HARRISON, R. K., Leprosy, In: IDB, v. 
3, p. 111-3. — B R O W N E , S. G., Leper, Leprosy, In: WBE. — HARRIS, R. L., Man— God's 
eternal creation, Moody, 1971, p. 142-3. 

V.P.H. 

1815 rnQ (pãrah) III, voar. Ocorre somente em Ezequiel 13.20. 

1816 ÍDHS (pãrat ) improvisar descuidadamente (Am 6.5). Significado incerto. 

Termo Derivado 

1816a ÍD~)5 (peret) uva caída (Lv 19.10). 

(peri). Veja o n? 1 809a. 

f n s (pãrits). Veja o n? 1 826b. 

1817 (prk ). I. Ace i ta como ra iz de: 

1817a (perek ) dureza, severidade (Lv 25.53; Êx 1.13). 

1818 " p S (prk). II. Ace i ta como ra iz de: 

1818a (pãrõket) cortina (e.g., Êx 26.31; Lv 4.6). 

riDhE (pãrõket). Veja o n? 1 818a. 

1819 CHQ (pãram) arrancar, rasgar roupa (Lv 21.10; 10.6; 13.45). 

1820 0*13 (pãras) Pérsia. O equivalente do grego Peris, sendo as duas palavras 
derivadas do vocábulo persa Parsa. 

Sua designação, o império aquemênida, reflete o nome de Aquêmenes (700-675 a.C.), 
o ancestral de quem a dinastia leva o nome. 

Ciro II (559-530 a.C.) é o primeiro monarca persa citado no AT. Ele promulgou o 
famoso edito (em 539 a.C.) que permitia aos judeus (e a outros povos capturados) deixar 
a Babilônia e voltar a suas terras de origem. Ele é mencionado implicitamente em Isaías 
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1821 CT© (paras) 

41.1-7 como o futuro libertador dos judeus. Em Isaías 44.28 ele é chamado de "pastor" 
designado por Deus e em 45.1 de o "ungido" (literalmente "messias") de Deus. Longe de 
ser um poder independente que só procurava o auto-engrandecimento, Ciro é um 
instrumento que Deus suscitou para trazer livramento, um dos atores no palco do drama 
divino que se desenrola. 

Outros dois reis persas também se destacam na Bíblia. Se de um lado foi Ciro n 
quem autorizou a restauração, de outro foi Dario I (522-486 a.C.) que a confirmou. Tanto 
Ageu quanto Zacarias foram chamados a profetizar no segundo ano do reinado de Dario 
(Le., 520 a.C.), sendo que cada uma das profecias desses dois homens trata da recons-
trução de Jerusalém e do templo. Em segundo lugar, foi no reinado de Artaxerxes 
(465—424 a.C.), que patrocinou e autorizou os ministérios de Esdras e Neemias, que se 
estimularam e se concluíram os planos de restauração em Jerusalém. 

Não há dúvida de que a crueldade e a cobiça que assírios e babilônios demonstraram 
em relação aos povos que sujeitaram inexistem entre os persas. Eles ficaram famosos em 
virtude do tratamento notavelmente humano dispensado a seus vassalos. Dois fatores 
podem ajudar a explicar essa política benigna. Primeiro, o respeito que os persas tinham 
pela autonomia alheia pode ter tido segundas intenções. Ou seja, os persas estavam 
dispostos a respeitar as susceptibilidades de cada povo somente na medida em que isso 
ajudasse a formar um novo império ainda maior do que os que tinham existido 
anteriormente, a saber, os impérios assírio e babilônico (cf. Et 1.1). Em segundo lugar, a 
religião da Pérsia, o zoroastrismo, tendia ela própria à tolerância, pois abria espaço para 
os deuses estrangeiros como ajudadores de Ahura Mazda, o deus maior. A estratégia na 
administração política do império pode ter sido uma conseqüência dessa mentalidade. 

V.P.H. 

1821 0*12 {paras) dividir, partir em dois. 

Termos Derivados 

1821a (peres) ave de rapina, talvez urubu. 
1821 tnÇTlE) (parsâ) casco. 

O verbo é empregado duas vezes no qal para descrever o "repartir" o pão com o 
faminto (Is 58.7) ou o "partir" o pão numa refeição fúnebre (Jr 16.7; ARA, "dar"). Nas 
demais vezes aparece no hifil, sendo usado para designar animais que "separam" ou 
"fendem" o casco. 

parsâ . Casco. Substantivo encontrado em passagens (proféticas) para designar o poderio 
de um inimigo suscitado pelo próprio Deus contra o seu povo (Is 5.28) ou contra os 
vizinhos de Israel (Jr 47.3, filisteus; Ez 26.11, Tiro) ou até mesmo o poderio do próprio 
Israel (Mq 4.13). 

Mais importante é o uso de parsâ em Levítico 11.3-7 (sete vezes) e em Deuteronômio 
14.6-8 (cinco vezes) para descrever animais de unha fendida. 

Levítico 11 dá início à terceira parte do livro e trata do tema da pureza segundo a 
lei, ou seja, aquilo que a aliança de Deus com Israel significava para o povo em termos 
de vida cotidiana. Outros tópicos abordados nessa unidade incluem, além do capítulo 11 
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1822 IT© (pára") 

(que trata de animais puros e impuros), o parto (capítulo 12), a lepra (capítulos 13—14) 
e a impureza sexual (capítulo 15). 

Especificamente, Levítico 11.1-8 identifica animais terrestres puros e impuros. 
Somente os animais que "fendem a unha" (lit., mapreset parsâ) e ruminam podem servir 
de alimento. Desse modo Levítico 11 proíbe os fiéis de comer carne de camelo, de arganaz, 
de lebre e de porco. No caso dos três primeiros a proibição se deve ao fato de não terem 
unha fendida; no caso do porco, porque não é ruminante. Ao contrário da lista de Levítico, 
a de Deuteronômio 14.3-8 começa pelo que é permissível e então passa para o que é 
proscrito. 

É interessante identificar as origens do relacionamento do homem com os animais 
no AT, pelo menos no que diz respeito a estes serem fonte de alimento (sem falar no 
companheirismo!). E bastante claro que antes da queda o homem era vegetariano (Gn 
1.28-29). Só depois do dilúvio o ser humano recebeu permissão específica para comer 
carne, e esta sem sangue (Gn 9.3-4). A época de Levítico e Deuteronômio o cardápio de 
carnes do homem estava bastante reduzido, limitando-se a uns poucos animais de espécies 
domesticáveis e herbívoras. 

Talvez o que há de mais importante não sejam as especificações daquilo que é limpo 
e imundo, mas a motivação subjacente que levou ao estabelecimento de tais distinçõe" 
U m a das verdades óbvias aqui é que Deus se interessa pela vida total do seu povo, e nada 
está fora de seu alcance ou interesse. É difícil dizer se a classificação de animais se baseia 
na associação de tais animais com práticas pagãs ou simplesmente em preocupações 
higiênicas. Talvez nas duas coisas. 

Essa é possivelmente uma ilustração de como o AT associa higiene e religião, ou 
saúde e santidade (3 Jo 2). Vale assinalar que em nenhuma parte se menciona castigo 
algum pela violação dessas leis. Os animais proibidos são declarados imundos, e entende-
se que qualquer pessoa que absorva a impureza deles seria eliminada de todo contato com 
o sagrado e, portanto, com Deus. Por isso, então, a vida total de Israel deve conformar-se 
às exigências de Deus. 

Bibliografia: — HARRIS, R. L., Man — God's eternal creation, Moody, 1971, p. 139-
44. 

V.P.H. 

1822 J7T0 (pãra'\) I, agir como líder, liderar. Esse verbo denominativo ocorre 
somente em Juizes 5.2. 

Substantivo de Origem 

1822a IT© (pera') líder (Jz 5.2; Dt 32.42). 

1823 (pr'). II. Ace i ta como ra iz de: 

1823a ü'jB (peraO cabeleira, madeixa. 

1824 IH2 (pãra ' ) III> soltar, desgrenhar, desconsiderar. 
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1825 nin? (par'õh) 

Esse verbo, empregado 16 vezes no AT, possui três significados básicos. O primeiro 
é o de "desgrenhar", empregado em referência ao cabelo no sentido de "cortar" (Lv 10.6, 
13.45; 21.10) ou de "soltar" (Nm 5.18). O segundo é o de "desenfrear" (Êx 32.25 [duas 
vezes]), "vendo Moisés que o povo estava 'desenfreado', pois Arão o 'deixara à solta'". O 
terceiro é o de "desconsiderar", "rejeitar" (Pv 1.25; 8.33; 13.18; 15.32). 

Duas vezes emprega-se pãrac no hifil (Êx 5.4; 2 Cr 28.19). U m a vez é usado no nifal, 
Provérbios 29.18, "onde não há visão, o povo 'perece'" (KJV). Com base no uso de para' no 
qal, uma possível tradução de Provérbios 29.18 é "onde não há visão [isto é, revelação da 
parte de Deus], o povo fica 'indisciplinado/fora de controle'". 

V.P.H. 

1825 n^nS (par'õh) Faraó. O hebraico par'õh (em acadiano, pir'u) representa a 
transcrição e vocalização do egípcio per a'o, "a Grande Casa". 

Originariamente a expressão em egípcio não designava o rei do Egito, mas sim o seu 
palácio. Só na metade da décima oitava dinastia (1575—1308 a.C.) a expressão tornou-se 
0 título apelativo do rei. Como circunlóquio empregado para especificar o rei, a frase per 

a'o pode ser análoga à expressão "Casa Branca", que às vezes indica o presidente dos 
Estados Unidos, ou ao título "Sublime Porta", com que se designava o sultão turco do 
império otomano. Não há indicação alguma de que textos egípcios tenham alguma vez 
utilizado "faraó" como parte do título oficial do rei. 

Existem diversos faraós mencionados na Bíblia: 1) Neco, 2 Reis 23.29, da vigésima 
sexta dinastia, o qual matou Josias (609 a.C.) em Megido. 2 Crônicas 35.22 diz que Josias 
morreu porque não quis ouvir a palavra de Deus oriunda da boca de Neco! 2) Hofra, 
Jeremias 44.30, que sucedeu a Neco, é objeto de uma profecia de Jeremias. 3) Sisaque, 
1 Reis 11.40, da vigésima segunda dinastia, que acolheu Jeroboão quando este fugiu da 
ira de Salomão. 4) Sô, o rei do Egito a quem o rei Oséias mandou enviados (2 Rs 17.4). 
H. Goedicke sustentou que este não era o nome de um rei, mas de uma cidade (BASOR 

171:64-6). K. Kitchen defende que esse rei é Osorkon IV (The third intermediate period 
in Egypt, Aris & Phillips, 1973, p. 372-5). 

Existem também vários faraós na Bíblia cujos nomes não são citados. Alguns são: 1) 
O faraó visitado por Abraão (Gn 12.10-20). 2) O faraó sob quem José serviu, 
presumivelmente um dos reis hicsos (Gn 39 e ss.). 3) O faraó da opressão e do êxodo, ou 
Tutmés III e Amenófis II (décima oitava dinastia) ou Ramsés II e seu filho Merneptá 
(décima nona dinastia), dependendo da data que se atribuir ao êxodo (século XV ou início 
do século x m a.C.). Quanto ao faraó cujo coração "Deus endureceu" (o que talvez reflita 
a maneira monista com que a mentalidade hebréia explicava os fatos da História), veja-se 
Romanos 9.14-29. Usar providencialmente uma pessoa infiel como meio de revelar a 
graciosa redenção divina a outros a fim de que possam ser resgatados é em si mesmo um 
ato de misericórdia. 4) O sogro de Salomão (1 Rs 3.1; 9.16, 24; 11.1). O casamento de 
Salomão com a filha do faraó possivelmente indica que o Egito desfrutava, como potência 
política, de uma condição inferior em relação a Israel nessa época. A entrega de Gezer 
pelo faraó a Salomão é muito provavelmente uma concessão territorial à guisa de dote. 
Esse faraó foi identificado provisoriamente como Siamum ou como Psusenés II, os dois 
últimos reis da vigésima primeira dinastia. 

1239 



1825.1 Gttr© (par'õsh) 

Bibliografia: — G A R D I N E R , A . , Egyptian grammar, Londres, Oxford University, 
1966, p. 71-6. — R E D F O R D , D., The pronunciation of Pr in late toponyms, JNES 22:119-22. 
— W I L S O N , J . , Pharaoh, In: IDB, v. 3, p. 773-4. 

V.P.H. 
1825.1 ®JnS (par'õsh) pulga. 

1826 f l S (pãrats) I, arrebentar, derrubar, transbordar, irromper. 

Termos Derivados 

1826a t f (perets) brecha. 
1826b "P^Q (pãrits) violento (substantivo). 

O verbo é usado em torno de 50 vezes no AT, freqüentemente no contexto militar ou 
de calamidade. O sujeito do verbo pode ser tanto Deus quanto o homem. Quando Deus é 
o sujeito, pãrats descreve sua atividade punitiva sobre o próprio Israel (1 Cr 15.13; Is 5.5; 
SI 60.1 [3]; 80.12 [13]; 89.40 [41]), sobre um dos sacerdotes de Israel (Êx 19.22, 24), sobre 
o indivíduo (2 Sm 6.8; Jó 16.14), sobre um rei recalcitrante (2 Cr 20.37), sobre os inimigos 
de Israel (2 Sm 5.20; 1 Cr 14.11). 

Quando pãrats está associado ao homem, por vezes tem a conotação de atividade 
maldosa e destrutiva, por exemplo, para descrever aquilo que os babilônios fizeram aos 
muros de Jerusalém. Em Neemias 4.3 [3.35] e Eclesiastes 3.3 pãrats é empregado em 
contraste com bãnâ, "construir", "erigir", demonstrando que pãrats não significa 
simplesmente "perfurar", mas "aplainar", "arrasar". 

Outra conotação importante de pãrats é "aumentar" (explicada por KB, p. 780-1, como 
"transbordar [devido à quantidade]", i.e., "aumentar"). Alguns têm proposto que na 
realidade existem duas raízes aqui, "quebrar" e "aumentar" (Guillaume; veja-se 
bibliografia) ou "arrebentar" e "ordenar" (Driver; veja-se bibliografia). Quando pãrats tem 
0 sentido de "aumentar", refere-se a um aumento da produção agrícola (Jó 1.10; Pv 3.10) 
ou do número de filhos (Gn 28.14; 1 Cr 4.38). Esse aumento pode ser resultado da ajuda 
de um amigo ou parente (Gn 30.30, 43), mas é, na maioria das vezes, conseqüência da 
graça de Deus (Êx 1.12; Is 54.3). A incapacidade de obter tais aumentos indica, por sua 
vez, a ira divina (Os 4.10). 

U m terceiro sentido de pãrats é o de "instar", "insistir" (1 Sm 28.23, "mas os seus 
servos e também a mulher o 'constrangeram' [a comer]" [lit.], i.e., eles quebraram a 
abstinência de Saul; também, 2 Sm 13.25, 27, Davi instado por Absalão; 2 Rs 5.23, Geazi, 
por Naamã) . 

perets . Brecha, fenda, lacuna. Palavra usada na maioria das vezes em referência a 
muros e paredes (1 Rs 11.27; Is 58.12; Am 9.11; Ne 6.1). Deus procurou um homem que 
"se colocasse na brecha" perante ele, quando visse a idolatria de Jerusalém (Ez 13.5; 
22.30; cf. SI 106.23). perets também pode designar o rompimento de um dique (2 Sm 5.20; 
1 Cr 13.11), a brecha (rompimento) entre tribos (Jz 21.15), a ruptura do períneo (Gn 
38.29, o nascimento de Perez e a repentina e inesperada primazia de seu nascimento em 
relação ao de seu irmão Zerá). 

1240 



1829 * - T 0 (parar) 

Bibliografia: — DRIVER, G. R., Some Hebrew roots and their meanings, JTS 23:69-
73, esp. p. 72. , The root prs in Hebrew, JTS 25:177-8. , Studies in the 
vocabulary of the Old Testament III, JTS 32:361-6, esp. p. 365-6. — GLÜCK, J., The verb 
PRS in the Bible and in the Qumran literature, RQum 5:123-7. — GUILLAUME, A., 
Paranomasia in the Old Testament, JSS 9:282-90, esp. p. 284-5 (acerca de 'Perez' em Gn 
38:27 e ss.). , Some Hebrew roots and their meanings: ] H S , JTS 24:318. 

V .P .H. 

1827 f l S (prts). I I . A c e i t a c o m o r a i z de: 

1827a (miprãts) atracadouro (Jz 5.17). 

1828 pHS (pãraq) rasgar fora, arrancar (e.g., Gn 27.40; L m 5.8). 

Termos Derivados 

1828a pHQ (pereq) encruzilhada (Ob 14); despojo ( N a 3.1). 

1828b p^E) (pãrãq) fragmento, migalhas (Is 65.4). 

1828c n p ^ Ç ü (mapreqet) pescoço (1 Sm 4.18). 

1829 **T1S (pãrar) I, quebrar, destruir> frustrar, invalidar. 

O verbo aparece 53 vezes no AT, a maioria das vezes no grau hifil (46 vezes), jamais 
no qal. Pode ser usado apenas transitivamente. Parece desnecessária a sugestão de KB (p. 
782) de fazer distinção entre pãrar I, "quebrar", e pãrar II, "agitar", "instigar" (Is 24.19; 
SI 74.13). 

Com o sentido de "quebrar", pãrar pode levar os seguintes objetos: 1) U m voto, 
nêder, no sentido de "invalidar" ou "anular" ( N m 30.9, 13, 14, 16). Todas essas passagens 
tratam de votos feitos por mulheres, sejam recém-casadas, divorciadas, ou viúvas. Podem 
ser "anulados" somente pelo noivo ou marido, e deve-se fazê-lo imediatamente (v. 16). E m 
Números 30 o antônimo de pãrar é qüm, "levantar", tendo aí o sentido de "validar", 
"endossar". O mesmo relacionamento entre esses dois verbos aparece em Provérbios 15.22: 
"Onde não há conselho 'fracassam' [hãpêr] os projetos, mas com os muitos conselheiros 
Tiá bom êxito' [tãqüm]". 2) Conselho, cêtsâ (2 Sm 15.34; 17.14; SI 33.10; Ed 4.5; cf. 
também Is 14.27). 3) Sinal ou agouro, 'ôí, "frustrado" por Deus. 4) O temor, yir'â, de Deus 
(Jó 15.4). 5) Os mandamentos, mitswâ (Ed 9.14). 6) O julgamento divino, mishpãt (Jó 
40.8). 

É possível observar que em todos esses casos pãrar possui uma conotação moral. N ã o 
significa "quebrar" no sentido de exibição de força física, mas de violar ou renunciar à 
verdade revelada. Apenas em Salmos 74.13 se vê uma referência a pãrar e à força, "tu, 
com o teu poder, 'dividiste' o mar", uma referência não aos acontecimentos do Êxodo (Êx 
14.21), mas aos atos primevos de Deus registrados em Gênesis. 

Isso fica explícito no fato de que dos 53 usos de pãrar, em 23 o objeto direto é bertt, 
"aliança". É claro que geralmente o homem é responsável por "quebrar" a Aliança. E m 
poucas ocasiões, no entanto, é mencionada a possibilidade de Deus "quebrar" a aliança: 
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1830 "TIS (parar) 

Levítico 26.44; Juizes 2.1; Jeremias 14.21; Zacarias 11.10. Algo semelhante ocorre em 
Salmos 89.33 [34]. Havia, então, nesse relacionamento pactuai a possibilidade de 
anulação. N o entanto, "embora fosse bastante real a expectativa de Deus intervir 
punitivamente, olhava-se ao redor à procura de atos divinos específicos de punição, cujo 
objetivo não era um julgamento destruidor que acabasse com a Aliança, mas a manu-
tenção daquele relacionamento mediante a remoção de elementos perturbadores" 
(Eichrodt). 

Bibliografia: Acerca de parar em Ec 12.5: — DAHOOD, M., Canaanite-Phoenician 
influence in Qoheleth, Bib 33:216. 

Acerca de Jó 15.4: — DRIVER, G. R., Problems in the Hebrew text o f Job, supp VT 
3:77, — EICHRODT, W., ETOT, v. 1, p. 457 e ss. — THAT, v. 2, p. 486-7. 

V .P .H. 

1830 (parar) II, rachar, dividir (Is 24.19; SI 74.13). 

1831 T I Q (prr). I I I . A c e i t a c o m o r a i z de: 

1831a t"l? (par) touro, novilho castrado. 

1831b iTHQ (para) novilha, vaca. 

p a r . Bezerro, novilho castrado. Palavra usada 132 vezes no AT (KB, p. 775, entende que 
par deriva de parar III, "desviar-se", "ser não domesticado", "ser indômito"). É um tipo 
de gado (bãqãr ), uma categoria que se subdivide em: 1) 'elep/'ãlãpim e shôr, o boi para 
trabalho, usado para lavrar e arar a terra; 2) par, "touro"; 3) pãrâ, "vaca"; 4) 'êgel, 
"novilho"; ceglâ, "novilha". 

Somente em Salmos 22.12 [13] emprega-se par como figura designativa de força e 
poder. N a maioria das vezes par é mencionado como animal de sacrifício, especialmente 
em Levítico e Números. Freqüentemente par vem seguido da expressão ben bãqãr (e.g., 
Êx 29.1; Lv 4.3, 14; N m 7.15). 

N o sistema sacrificial hebreu o touro (par) aparecia com destaque como animal de 
sacrifício, sendo usado: 1) na consagração de Arão e seus filhos (Êx 29.1, 3, 10, 11, 14); 
2) como oferta pelo pecado tanto do sumo sacerdote (Lv 4.3, 4, 5; etc.) quanto da 
comunidade de Israel (Lv 4.14, 15, 16, 20, 21; nos dois casos o touro era imolado; seus 
restos eram queimados "fora do arraial", depois de o animal ter servido de substituto da 
pessoa culpada que deveria ter sido eliminada do acampamento); 3) no Dia da Expiação, 
quando o sumo sacerdote oferecia um touro por si mesmo (Lv 16.6, 11; etc.); 4) na 
investidura de sacerdotes, quando um touro era oferecido pelo pecado deles (Lv 8.2); 5) 
na Festa dos Tabernáculos ( N m 29.20, 36); 6) na Festa das Semanas ( N m 28.28); 7) na 
Festa da Lua Nova ( N m 28.11). Várias vezes emprega-se par na descrição da oferta para 
a dedicação do altar do tabernáculo ( N m 7.15, 21; etc.). 

p ã r â . Vaca. Ao contrário de par , "touro", a vaca nunca foi usada no AT como um animal 
de sacrifício. A única exceção é a novilha vermelha, que era abatida e queimada fora do 
acampamento ( N m 19.1 e ss.). Misturavam-se suas cinzas com a água purificadora ( w . 
17-22), que retirava a contaminação resultante do contato com cadáveres ( N m 19.11-16). 
Hebreus 9.13 refere-se a esse costume quando fala da eficácia do sangue de Jesus para 
a remissão de pecado. 

i 
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1832 ÈT© (paras) 

É de interesse para esse estudo o relato sobre a devolução, pelos filisteus, da arca 
para Israel (1 Sm 6). A presença de Deus sempre causa problemas para o pecador! Os 
filisteus foram orientados a mandar a arca de volta num carro novo, puxado por duas 
vacas que nunca tinham trabalhado e que tinham acabado de ter crias (1 Sm 6.7). Os 
bezerros foram separados das mães (1 Sm 6.7). A prova contundente de que Deus estava 
conduzindo as vacas é que elas, apesar de separadas de suas crias, vão em frente e 
rumam para Bete-Semes (1 Sm 6.12). 

Em duas oportunidades usa-se pãrâ simbolicamente: em Oséias 4.16, em que se 
compara a apostasia de Israel a uma vaca obstinada, e em Amos 4.1, em que a palavra 
simboliza a opulência extravagante das mulheres de Samaria. 

V.P.H. 

1832 ÈnE (pãras) estender, esticar. 

Termo Derivado 

1832a (miprãs) expansão, extensão. 

Esse verbo aparece 69 vezes no AT (57 vezes no qal; uma vez no nifal; 11 vezes no 
piei). Existem vários objetos diretos que acompanham pãras. Aqueles que ocorrem com 
maior freqüência são: 1) kãnãp (13 vezes; duas no singular, Rt 3.9; Ez 16.8, "extremidade 
da roupa"; e 11 vezes no plural, "asas"). Muitas dessas referências são a querubins que 
estendem suas asas sobre a arca (Êx 25.20; 37.9; 1 Rs 6.27; 8.7; 1 Cr 28.18; 2 Cr 3.13; 
5.8). As "asas" de Deus podem funcionar como uma armadilha para apanhar os ímpios (Jr 
48.40; 49.22) ou agir como uma proteção e coberta para os justos (Dt 32.11). 

2) Outro objeto direto freqüentemente usado com pãras é reshet, "rede" (9 vezes). A 
rede pode ser estendida por Deus mesmo sobre o seu próprio povo transviado (Ez 12.13; 
17.20; 32.3; Os 7.12). A rede pode ser estendida também sobre Israel por um invasor (Ez 
19.8) ou sobre um indivíduo por homens hostis (SI 140.5 [6]). Cf. Provérbios 29.5; 
Lamentações 1.13; Oséias 5.1. 

3) Mais freqüentemente o objeto direto de pãras é "mão" (kap, "palma da mão", 13 
vezes; yad, "mão", 5 vezes). Esta é, obviamente uma referência ao gesto de estender as 
palmas das mãos em oração diante de Deus. Os dados do AT parecem indicar que o indi-
víduo podia assumir posturas diferentes quando orava: 1) de pé (1 Sm 1.26; 1 Rs 8.22; Jr 
18.20); 2) ajoelhado (1 Rs 8.54; Ed 9.5; Dn 6.11); 3) prostrado (Js 7.6); 4) de cabeça inclina-
da (Gn 24.26; Ne 9.6); 5) com o rosto entre os joelhos (1 Rs 18.42); 6) sentado (2 Sm 7.18). 

Talvez não haja relevância especial no fato de o vocábulo usado depois de pãras 
quando o verbo, no qal, refere-se à oração ser sempre kap, literalmente "palma da mão". 
No piei, contudo, o objeto do verbo, caso o sentido seja o de orar, éyad (SI 143.6; Lm 1.17), 
com exceção de kap em Isaías 1.15. 

Algumas personagens que levantam ou estendem as palmas das mãos diante de Deus 
na oração são: 1) Moisés (Êx 9.29, 33); 2) Salomão (1 Rs 8.22, 54; 2 Cr 6.12, 13); 3) Esdras 
(Ed 9.5); 4) Jó, aconselhado por Zofar (Jó 11.13); 5) a oração dos piedosos que voltaram 
suas cabeças na direção do templo (1 Rs 8.38; 2 Cr 6.29); 6) aqueles que usam a oração 
como um disfarce para a injustiça e a opressão (Is 1.15); 7) aqueles que estendem as 
palmas das mãos para um deus estranho (SI 44.20 [21]). 
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1833 EhQ (pãrash) 

Parece que, na maioria dos casos de mãos erguidas, isso ocorre num espírito de 
súplica. A mesma idéia pode ser vista, no entanto, com o verbo nãsâ, "erguer", "levantar", 
em Salmos 28.2; 134.2; 141.2. Cf. o ugarítico sa ydk smm, "ergue tuas mãos para os 
céus" (Krt: 75-76). Paulo reflete essa prática em 1 Timóteo 2.8. 

BDB e GB indicam como um pi'lel de paras a estranha forma parsez, encontrada em 
Jó 26.9. 

V.P.H. 

TCT© (pãrsez). Ve ja comentário no verbete n? 1 832. 

1833 2HS (pãrash ) I, distinguir, anunciar. 

Termo Derivado 

1833a n ü n s (pãrãshâ) declaração exata (Et 4.7; 10.2). 

Esse verbo é encontrado cinco vezes no AT (ou quatro, caso em Ez 34.12 o TM seja 
alterado de niprãshôt para niprãéôt, "suas ovelhas que estão 'dispersas'", entendendo-se 
que a palavra é uma forma de paras em vez de pãrash). O único uso do verbo no hifil é 
Provérbios 23.32, "e 'picará' como o basilisco". KB (p. 782-3) inclui esse caso no verbete 
pãrash I, mas BDB (p. 831) relega esse versículo de Provérbios a uma raiz distinta, 
pãrash II. 

Os três textos que nos faltam estudar, portanto, são: 1) Levítico 24.12 — no caso de 
blasfêmia é dito acerca do réu que ele devia ser posto sob custódia até que a vontade do 
Senhor "ficasse clara" (lit.). 2) Números 15.34 — num caso de violação do sábado o 
infrator era mantido sob custódia até que seu castigo fosse "determinado" ou 
"estabelecido" (lit.). 3) Neemias 8.8 — "Assim, leram no livro, na lei de Deus, 
'distintamente'" (IBB), ou, em algumas outras versões, "eles iam lendo o livro da lei e 
'traduzindo'" (BLH), ou seja, do hebraico para o aramaico. É possível que a forma do verbo 
em hebraico aqui, mepõrãsh, seja o equivalente da forma aramaica de Esdras 4.18, "A 
carta que vocês mandaram foi traduzida [rrfpãrash] ... e lida para mim" (BLH). (Ed 
4 6—6.18 está escrito em aramaico; o restante do livro, em hebraico). 

O sentido básico continua sendo o de "tornar claro", "ficar claro" (por meio de 
revelação, explicação ou tradução). 

A palavra "fariseu" é derivada dessa raiz hebraica. A origem desse movimento e 
também da designação "fariseu" em si despertam bastante curiosidade. Segundo certa 
teoria, fariseus, sob a liderança do príncipe hasmoneu João Hircano (135—104 a.C.), ele 
próprio um ex-fariseu, foram expulsos do sinédrio e foram posteriormente rotulados com 
o nome de perushim, i.e., "aqueles que causam distinção/separação". Em outras palavras, 
originariamente o termo foi pejorativo, algo parecido com o nome dado aos participantes 
do Clube Santo de Oxford, os "metodistas". E, à semelhança dos metodistas, os fariseus 
assumiram esse apelido, mas usaram o sentido hebraico alternativo da palavra, 
"expoentes (da Lei)". Os fariseus são, então, os "que causam distinção" no sentido de que 
são expositores da Lei, quer oral quer escrita. V.P.H. 
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1841 1X22 (pãsaO 

1834 (parash) II, perfurar, picar. Esse verbo ocorre somente uma vez, no hifil 
(Pv 23.32). 

1835 CH2 (prsh). III. Aceita como raiz de: 
1835a Gns (peresh) excremento. 

1836 ETI2 (prsh). IV. Aceita como raiz de: 

1836a t©7r (pãrãsh) cavalo, cavaleiro. 

Esses dois sentidos, "cavalo" e "cavaleiro", são abrangidos por uma única palavra 
hebraica. Os diferentes léxicos divergem radicalmente entre si sobre a freqüência e os 
textos em que pãrãsh tem o sentido de "cavalo" e os textos em que significa "cavaleiro". 
Alguns têm sido da opinião de que a tradução correta de pãrãsh é sempre "cavalo" e que, 
se em alguma oportunidade for aceitável a idéia de pessoas ligadas a cavalos, a referência 
é àqueles que conduzem os animais (como num carro) e não àqueles que os montam 
(Mowinckel). 

0 vocábulo ocorre 57 vezes no AT e, com três exceções, sempre no plural. Uma vez 
que a forma no singular é pãrãsh, seria de esperar que os 54 casos restantes tivessem 
a forma plural prrãshim. Em vez disso, a forma é pârãshim. O TM pressupõe que 
originariamente a palavra era parrãsh. 

Os maiores agrupamentos de pãrãsh encontram-se na história de Salomão, em 
referência a seus imensos recursos (dez vezes) e no relato da morte dos egípcios no mar 
Vermelho (ou mar de Juncos), em Êxodo 14 (seis vezes). 

Bibliografia: — GURNEY, O. R., Hittite Paras-horse??, PEQ 69:194. — MOWINCKEL, 
S., Drive and/or ride in O.T., VT 12:278-99, esp. p. 289-95. — SAYCE, A., Origin of the 
Hebrew PÂRÂSH, JTA 24:175. 

1837 (parshegen) cópia. Esse empréstimo lingüístico do persa ocorre so-
mente em Esdras 7.11. 

1838 n3Í0~© (parshrdõnâ). Significado desconhecido. Somente em Juizes 3.22. 
BDB relaciona com peresh, "excremento". A LXX entende que o vocábulo indica um 
detalhe do palácio de Eglom. 

1839 COrnQ (parfmim) nobres. Somente em Ester e Daniel. Empréstimo lin-
güístico do persa antigo. 

1840 HÈ2 (pãsâ) alastrar. 

1841 {pãsa0 dar um passo, marchar (Is 27.4). 

Termos Derivados 

1841a (pesa1) passo (1 Sm 20.3) 
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1842 pü2 (pãsaq) 

1841b HlJÇSq (mipsã'â) quadris ou nádegas (1 Cr 19.4). 

1842 pÇ3 {pãsaq) repartir, escancarar (Pv 13.3; Ez 16.25). 

1843 C2 (pash) tolice (Jó 35.15). Significado incerto. 

1844 *nÇ?S (pãshah) despedaçar. Ocorre somente no piei (1 Sm 15.33; Lm 3.11). 

1845 CDD3 (pãshat) despir, invadir. 

O verbo ocorre 42 vezes no AT: 23 no qal; três no piei (1 Sm 31.8; 2 Sm 23.10; 1 Cr 
10.8; sempre com o sentido de "despir os mortos" depois de um combate); 15 no hifil; uma 
no hitpael (1 Sm 18.4, Jônatas "despojou-se" [i.e., adespiu-se"] da capa que estava 
vestindo). 

No grau qal pãshat possui duas traduções básicas. Uma é a de "tirar" (roupa); outra, 
de "invadir". O significado de "despir" não se restringe ao grau qal, mas pode também ser 
encontrado no piei (em que o objeto do verbo é a "armadura" de um soldado tombado) e 
no hifil (em que o objeto do verbo é basicamente "roupa", mas podendo também ser 
"armadura" [1 Sm 31.91 ou "pele", no sentido de "esfolar", "desmembrar" [Lv 1.6; 2 Cr 
29.34; 35.11; Mq 3.31). Das 52 ocorrências de pãshat, em 23 o significado é "despir", 
"tirar", "desnudar". 

Em tal contexto pãshat denota ação violenta ou condenatória — aqueles trechos 
bíblicos que se referem a tirar a armadura de alguém e também a remover a roupa, 
quando Israel/Judá é derrotado por uma potência estrangeira (Ez 16.39; 23.26; Js 2.3 [5J). 
Miquéias 2.8 observa que Judá "arranca", ou seja, "rouba" a capa de outros. Seme-
lhantemente José foi "despido" de sua túnica por seus irmãos (Gn 37.23). Arão deve ser 
"despido" de suas vestes sacerdotais antes de morrer, por causa dos pecados passados de 
Israel (Nm 20.26, 28). 

Em outras oportunidades "tirar" a roupa significa apenas trocar de roupa numa 
cerimônia sagrada (ARA, "despir", Lv 6.11 (41; 16.23), ao fim de um dia de trabalho (Ne 
4.23 [17]), como sinal de arrependimento e pranto pelos próprios pecados (Is 32.11), num 
ato de profecia em êxtase (1 Sm 19.24). 

Bibliografia: Acerca de pãshat em Os 2.5: — GORDON, C. H., Hos. 2:45 in the light 
of new semitic inscriptions, ZAW 54:277-80. 

V.P.H. 

1846 I?Z)Q (pãsha0 rebelar-se, transgredir, revoltar-se. 

Termo Derivado 

1846a t£ÇS ipesha') rebelião. 

A idéia fundamental da raiz é de um rompimento nos relacionamentos, tanto civis 
quanto religiosos, entre duas partes. Em ugaritico encontra-se o substantivo pê(, "pecado" 
(UT 19: n? 2 128). 
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1846 StôB (pãshal 

No contexto de relações internacionais, a forma verbal designa o abandono de 
compromissos, uma revolta contra potências mais fortes. Esse conceito secular de revolta 
aparece em 1 e 2 Reis e em paralelos em 2 Crônicas. Por analogia, mas num sentido 
religioso, Israel foi acusado de rebelar-se contra seu divino Rei e contra a aliança 
estabelecida entre eles (Is 1.28; 48.8; Ez 2.3; Os 8.1). Obviamente Deus nunca é culpado 
de cometer esse ato visto que não existe nenhuma autoridade superior a ele; por 
conseguinte, essa é uma característica própria dos homens (Os 14.9) e, às vezes, é 
contrastada com as ações dos fiéis (Pv 28.21) e dos justos (SI 37.38). Em uma ocasião 
Israel foi acusado de estar envolvido em rebelião "desde o ventre materno" (Is 48.8). Os 
atos de transgressão, ou seja, de ultrapassar os limites das leis de Deus, causam impacto 
nas atitudes interiores, que criam engano (Is 59.13) ou um amor distorcido por esta 
"independência" de Deus (Am 4.4). Isso pode obscurecer o conhecimento que a pessoa tem 
do que é certo (Os 8.1; SI 51.13) e pode representar uma recusa obstinada da correção (Jr 
2.8, 29; Os 7.13; Sf 3.11; Am 4.4). 

A reação divina à transgressão pode dar-se na forma de juízo (SI 37.38; Is 1.28; Dn 
8.23), mas o seu desejo profundo é realmente o de propiciar salvação para que sejam 
libertos desse modo de vida. Por intermédio de Isaías (46.8), Deus comunicou-se clara e 
audivelmente, instando-o a se arrepender e a voltar atrás, e, por intermédio do Servo 
Sofredor, criou as condições para uma mudança (Is 53.12). Aqueles que lançassem fora 
tais pecados e deles se arrependessem (Jr 3.13; Ez 18.31), Deus os perdoaria e resgataria 
(Jr 33.8; Os 7.13; Sf 3.11). Pelo menos um dos que foram assim redimidos quis contar a 
outros como se converter (SI 51.13). 

pesha*. Rebelião, revolta, transgressão. Esse substantivo masculino designa aqueles 
que rejeitam a autoridade de Deus. Nas acusações dos primeiros dois capítulos de Amos, 
não-israelitas agem com pesha' contra outros povos, mas com maior intensidade o autor 
diz que o povo hebreu era o culpado de pesha' contra a autoridade e a aliança de seu 
Deus. Em alguns salmos, no livro de Provérbios e em alguns casos em Ezequiel enfatiza-
se o indivíduo, e não o grupo como um todo, como culpado desse pecado. Lamentações 
personifica Jerusalém três vezes assim, e Isaías diz que a terra (numa figura de 
linguagem que designa seus moradores) estava envolvida em pesha'. 

Há alguns contextos seculares em que esse vocábulo se refere à violação dos direitos 
pessoais e da propriedade alheia (Gn 31.36; 50.17; 1 Sm 24.11; 25.28). No contexto 
religioso, essa palavra trata do envolvimento em práticas do culto à fertilidade (Is 57.4), 
de perseguição ativa do povo de Deus (SI 5.10 [11]; 59.3 (41) e de contar falsidades (Pv 
12.13; 17.9). O sentido predominante de pesha' é o de rebelião contra a Lei e a Aliança de 
Deus, e, por conseguinte, o termo é um substantivo coletivo que denota a totalidade de 
iniqüidades e um relacionamento fraturado. 

A medida para contrastar esse tipo de pecado é o caráter do próprio Deus, pois, se 
não houvesse um Deus assim, não poderia haver pesha'. Algumas passagens ressaltam 
o contraste entre Deus e a rejeição de Deus pelo homem, especialmente o desejo divino 
de consertar esse rompimento (Êx 34.7; N m 14.18; Js 24.19; 1 Rs 8.50; Pv 19.11; Mq 
7.18). 

pesha' não somente cria um abismo entre Deus e o homem, mas também gera 
distorções dentro do próprio homem, i.e., uma tendência de esconder suas ações (Jó 34.6), 
o engano (Pv 28.24), a apatia (SI 36.1 [2]), enfermidades (SI 107.17), um gosto pelas brigas 
(Pv 17.19), uma sensação de escravização (Pv 12.13), fácil irritabilidade (Pv 29.22), 
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1847 "TOS (pésher) 

adoração hipócrita (Is 58.1) e uma sensação de estar sujo (Ez 14.11). Em certo texto 
bíblico, pesha' é descrito como um peso grande e esmagador (Is 24.20). 

No que diz respeito a Deus, existem duas maneiras de acabar com a rebelião: com 
castigo ou como uma renovação do relacionamento. O primeiro passo dado por Deus é 
acusar seu povo e desmascarar o pecado deste como rebelião. Alguns textos-chave com 
esse tema são Jó 36.9; Miquéias 3.8. Por meio de seus servos, Deus adverte o povo acerca 
do perigo que corre (SI 89.32 (33); Am 3.14) e esforça-se por mostrar que a transgressão 
deste leva ao devido castigo (Ez 39.24; Mq 1.13; Dn 8.12-13). 

As referências acima ao caráter de Deus indicam que ele deseja tomar um curso de 
ação diferente: ele quer salvar o seu povo. Para as cerimônias do Dia da Expiação ele 
propiciou um bode expiatório (Lv 16.16, 21) e em Isaías 53.5, 8 ele prometeu redenção por 
intermédio do Servo Sofredor. Por meio de seus servos ele prometeu perdão (Jó 7.21; Is 
43.25; Ez 18.22; 37.23). Deus também deixa claro o papel que o próprio homem tem na 
escolha (Ez 33.12; cf Jó 8.4). 

Antes de Deus conceder concretamente o perdão, o homem é conclamado a agir (Ez 
18.30-31), havendo uma advertência envolvida: Esse homem deve repudiar pessoalmente 
a sua rebelião e a idolatria, que dela fazia parte (Ez 18.28, 37.23). 

A análise de diversas orações de súplica revela que a pessoa que ora está, com isso, 
indicando consciência de pecado (Is 59.12) e envolvendo-se, de fato, numa confissão de 
pecados (SI 51.3 [51; Ez 33.10). Contudo, está claro que o esforço humano não pode trazer 
salvação, de sorte que essas orações também exibem uma súplica sincera a Deus para que 
ele aja (Jó 13.23; 14.17; SI 19.13 [141; 25.7; 51.1 [3]). O melhor de tudo é que há 
testemunhos registrados de que Deus de fato perdoou e redimiu (SI 32.1; 65.3; Pv 19.11; 
Is 43.25; 44.22; 53.5; 59.20). 

Historicamente, Israel como nação e como grupo de indivíduos conhecia os atos 
divinos de julgamento e a atuação salvífica de Deus. A rebelião humana era a causa dos 
julgamentos, mas a compaixão divina era a base da salvação de Israel. 

Bibliografia.: — G E L I N , Albert, Sin in the Bible, Desclee, 1964. — G L R D L E S T O N E , R. 
B., SOT, p. 26-85. — P O R U B C A N , Stefan, Sin in the Old Testament, Roma, Herder, 1963. 
— Q U E L L , G . , Siny Londres, Adam and Charles Black, 1951. — S M I T H , C . R., The Bible 

doctrine of sin, Londres, Epworth, 1953. — TDNT, v. 1, p. 268-93. — THAT, V. 2, p. 488-94. 
G.H.L. 

1847 (pêsher) solução, interpretação. Empréstimo lingüístico do aramaico 
(pishrã', Ec 8.1). 

1848 Dv5 (pêshet) linho. Derivação incerta. 

1849 n r r á (pishtâ) linho. 

1850 HS (põt ) encaixes (1 Rs 7.50; Is 3.17). 

r a (pat). Veja o n? 1 862a. 

Dfcr® (pit'õm). Veja o n! 1 859a. 
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1853 nns (pãtâ) 

1851 (pat-bãg) porção (de comida) para o rei, quitutes (Dn 1; 11.26). 

1852 nans ipitgãm) edito, decreto (Et 1.20; Ec 8.11). Emprést imo lingüístico do 
persa. 

1853 nr2 {pãtâ) seduzir, enganar, persuadir. 

Termo Derivado 

1853a r r a (peti) simples, tolo. 

O verbo pãtâ aparece 27 vezes, basicamente nos graus piei e pual. A idéia básica do 
verbo é a de "ser aberto", "ser espaçoso", "ser amplo", e pode dizer respeito à pessoa 
imatura ou simples, que está aberta a todos os tipos de enganos por não ter criado são 
juízo discriminador quanto ao que é certo ou errado. 

Vê-se o significado do verbo na tática da noiva de Sansão ao brigar pelo segredo de 
seu enigma (embora, no final, ela tenha perdido o marido, Jz 14.15-16). A idéia de sedução 
aparece na descrição de um homem que corrompe uma mulher (Êx 22.15). Os imaturos 
são advertidos a não ser seduzidos pelos pecadores (Pv 1.10). Outro emprego que chama 
a atenção é aquilo que acontece quando alguém se recusa a seguir a orientação de Deus. 
Tal pessoa é seduzida a fazer o que é errado e, no final, se machucará, o que será uma 
disciplina ou juízo por ter rejeitado o Senhor (2 Cr 18.19-21). 

Enganar transmite quase a mesma idéia de seduzir. Israel é advertido a não se 
deixar enganar, voltando-se para outros deuses em meio à fartura (Dt 11.16). Ser 
testemunha sem causa contra o próximo é enganar com os próprios lábios (Pv 24.28). 
Jeremias, nas profundezas de seu desespero, quando seu ministério parecia tão 
infrutífero, queixou-se de que Deus o enganara. O Senhor foi gracioso com ele (da mesma 
forma como é com todos que o servem), pois Jeremias não pôde escapar ao 
comissionamento (20.7-9). Até mesmo um profeta pode ser enganado por Deus quando um 
povo fingido pede orientação. A Palavra já revelada e pregada (acerca de ídolos) deve ser 
obedecida antes que se peça mais esclarecimento, caso contrário esse pedido não passa de 
zombaria contra Deus (Ez 14.9). 

peti. Simples, néscio, tolo. Em geral peti descreve a pessoa ingênua (e não aquela com 
perturbações mentais) de Provérbios, a qual deve ser bem ensinada, visto que o imaturo 
acredita em toda e qualquer coisa (Pv 14.15). [Mas será que algo pior do que imaturidade 
não está implícito quando se diz que os petãyim, lado a lado com os lêtsim, 

"escarnecedores", e os kesilim, "loucos" (Pv 1.22), "recusaram [o meu clamor]", "rejeitaram 
todo o meu conselho", "não quiseram a minha repreensão" (1.24-25)? R.L.H.] Caso o peti se 

recuse a aprender, vai herdar a estultícia Ciwwelet, a debilitação de valores morais e 
espirituais, Pv 14.18). Para alcançar maturidade moral e espiritual, os ingênuos são 
estimulados a receber a prudência (Pv 1.4), a compreender a sabedoria (Pv 8.5) e a 
habitar onde mora a sabedoria (Pv 9.4). De outro modo poderão cair na tentação e então 
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1854 nnS (pãtah) 

no pecado, na imoralidade (Pv 7.7 e s.), no roubo e assassinato (Pv 1.10-14). Fora da 
tutela divina, vão caminhando para a morte (Pv 7.7; 22.3). 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 495-7. 
L.G. 

m r a (pittuah). Veja o n? 1 855a. 
nine (pãtôt). Veja o n? 1 862b. 

1854 nnS (pãtah) I, abrir. 

Termos Derivados 

1854a tnr»S (petah) abertura, entrada, porta. 
1854b nnS ipêtah) abertura, explicação (SI 119.130). 
1854c ] inr© (pithôn) abertura (Ez 16.63; 29.21). 

1854d HlTn? ip'tihâ) espada desembainhada (SI 55.22; Ez 21.33; SI 37.14). 

1854e nnEft (miptãh ) abertura, declaração (Pv 8.6). 

1854f tnr.£Ç (maptêah ) chave. 

O verbo aparece 135 vezes no AT: 97 no qal; 18 no nifal; 19 no piei; uma no hitpael. 
No grau qal o sentido de "abrir" continua normativo. O mesmo é basicamente válido do 
nifal, exceto em Isaías 5.27; 51.14, em que as respectivas traduções são "desatar" e 
"libertar". No piei, contudo, o significado básico é o de "soltar", "desatar", "tirar", 
"desfazer", no sentido de "humilhar" (Jó 12.18, ARA, "dissolver"; 30.11; Is 45.1), mas com 
maior freqüência no de "soltar" (Is 58.6; Jr 40.4; SI 102.20 [21]; 116.16). 

pátah é um verbo transitivo que sempre possui um objeto direto real ou implícito. 
O mais usual é o objeto direto de pãtah ser uma parte do corpo (41 vezes: a boca, 23 
vezes; os olhos, sete vezes; as mão, seis vezes; os lábios, três vezes; os ouvidos, duas 
vezes). 

Visto que pãtah. é seguido com muita freqüência de peh, "boca", será instrutivo ver 
quais são as várias conotações por trás da expressão "abrir a boca". Primeiro, nalguns 
textos bíblicos essa combinação de palavras é simplesmente um expediente literário para 
chamar a atenção para o que vem em seguida, como em "Jó abriu a sua boca" (lit., Jó 3.1). 
Isso se compara À introdução do Sermão do Monte, no NT, "e Jesus abriu a sua boca" (lit., 
Mt 5.2), ou a "Então Pedro abriu a boca e disse" (lit., At 10.34). Em segundo lugar, com 
bastante freqüência a expressão não passa de um circunlóquio para "falar" ou "dizer". "Ela 
'abre' a sua boca com sabedoria" (lit., Pv 31.26; cf. 24.7). Em terceiro lugar, pode ter o 
sentido de "fazer um anúncio" (Ez 21.22 1271; ARA, "abrir a boca"). Em quarto lugar, "abrir 
a boca" às vezes tem a conotação de "caluniar", "atacar com palavras" (IBB, SI 109.2). Em 
quinto lugar, pode-se abrir a boca para comer (Ez 3.2). 

Em sexto lugar, aquele que não abre a boca é comparado com o mudo (SI 38.13 [14]). 
Ele se recusa a retorquir com uma reposta áspera contra seus acusadores, como retaliação 
verbal. Isso pode ser visto também no Servo Sofredor em Isaías 53.7, "[ele] não abriu a 
boca". Nas diversas ocorrências dessa expressão em Ezequiel, o sentido é o de "agir ou 
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1856 ^ ' r n a (pettgii) 

falar profeticamente". Desse modo, Ezequiel 3.27 diz "quando eu falar contigo, 'abrirei a 
tua boca', e lhes dirás". Quando Ezequiel ficou mudo (3.26), é bem improvável que isso 
signifique que ele perdeu a capacidade de falar. O que ele perdeu foi a capacidade de agir 
como profeta e de funcionar como intermediário ou intercessor. Cf. também Ezequiel 
24.27; 33.22. 

Finalmente, a frase "abrir a boca" é aplicada também a coisas não humanas: 1) uma 
caverna, Josué 10.22; 2) a terra, Números 16.32; 26.10; 3) uma mula, Números 22.28. 

petah. Abertura,, entrada, portcu O vocábulo ocorre 164 vezes no AT. Pode designar a 
abertura ou entrada de: 1) uma tenda, Gênesis 18.1; 2) uma casa, Gênesis 19.11; 3) uma 
cidade, 1 Reis 17.10; 4) um local descampado, Gênesis 38.14; 5) uma caverna, 1 Reis 
19.13; 6) um portão, Salmos 24.7, 9. Usa-se o vocábulo fíguradamente em Oséias 2.15 
[17], "porta' de esperança". Somente em Miquéias 7.5 petah está ligado a "boca": "guarda 
a 'porta' de tua boca". 

maptêah. Chave. Um instrumento para abrir, Juizes 3.25; 1 Crônicas 9.27; Isaías 22.22. 
Bibliografia: — DAHOOD, M., Hebrew and Ugaritic equivalents of Akkadian pitü 

püridã, Bib 39:67-9. (Is 45.1, "descingir [pãtah, no piei] os lombos dos reis" não significa 
"desarmar os reis", mas sim "fazer os reis correrem"). — EMERTON, J., Binding and 
loosing, forgiving and retaining, JTS 13:325-31. (pãtah pode lançar luz sobre "o que 
desligares na terra", Mt 16:19). — GERTNER, M., Terms of Scriptural interpretation, a 
study in Hebrew semantics, BSOAS 25:1-27, esp. p. 14-6 (pãtah significa 
"interpretar/interpretação" em SI 49:4 [51; 119:130). — WILSON, R. R., An interpretation 
of Ezekiel's dumbness, VT 22:91-104. 

V.P.H. 

1855 *nnS (pãtah) II, entalhar, gravar. 

Termo Derivado 

1855a n^HB (pittüah) gravação. 

Esse verbo aparece oito vezes no piei e uma no pual (Êx 39.6). Pode referir-se a 
gravações em prédios (o templo de Salomão, 1 Rs 7.36; 2 Cr 3.7) e ao operário Hirão-Abi, 
que fez os entalhes daquele templo, 2 Cr 2.7, 14 [6, 131). Em segundo lugar, refere-se a 
entalhes nas vestes próprias dos sacerdotes, especificamente: 1) as duas pedras em que 
foram escritos os nomes das tribos de Israel, que deviam ser presas nas ombreiras da 
estola sacerdotal (Êx 28.9, 11); e 2) o diadema (Êx 28.36). Cf. também Zacarias 3.9. 

V.P.H. 

]inp£ (pit'hôri). Veja o n! 1 854c. 

* r a (pett). Veja o n? 1 853a. 

1856 ' r r n s (petigil) túnica fina (Is 3.24). 
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1857 br.2 (pátal) 

rríTnQ (p'tihâ). Veja o n! 1 854d. 

Vra (pãtil). Veja o n? 1 857a. 

1857 ^ r a (pd&z/) torcer. 

Termos Derivados 

1857a V r a {pãtil) corda, fio, linha. 
1857b ^ n b r a (petaltõl) tortuoso (Dt 32.5). 

1857c D^TID] (nap tú l lm ) lutas (Gn 30.8). 

^nbnQ (p'taltõl). Veja o n? 1 857b. 

1858 ]ns (ptn). Aceita como ra iz de: 

1858a (peten) cobra venenosa, víbora. 

1858b (mip tãn ) limiar, soleira. 

1859 (peta*) subitaneidade. 
1859a tCfcr.3 (pit'õm) repentinamente, surpreendentemente. 

pit 'õm. Repentinamente, surpreendentemente. O vocábulo aparece 25 vezes no AT, 
com maior freqüência nos profetas (dez vezes: quatro em Is; cinco em Jr; uma em Ml ) e 
na literatura sapiencial (oito vezes: quatro em Pv; três em Jó; uma em Ec). A única 
passagem dúbia é Provérbios 7.22, que traz "ele a segue logo" (IBB) ou "ele a segue 
impulsivamente" (ARA., "ele num instante a segue"). Em lugar de "logo" ou "num instante" 
a LXX traz kepphõtheis, "símplices", sugerindo que por traz de pt'm do TM se encontra 
p'tã'lm. Mantemos a vocalização massorética (W. McKANE, Proverbs, p. 340) por estar 
mais de conformidade com o contexto. 

Freqüentemente o -m final em pit'õm é, em hebraico bíblico e em ugarítico, um 
indicador adverbial. Comparem-se com palavras tais como hinnâm, "em vão", rêqãm, "de 
mãos vazias", yômãm, "diariamente", 'etmôl shilshôm, "anteriormente". 

Os 25 usos de piVõm ocorrem em contextos de calamidade ou juízo. A única exceção 
em que pit'õm tem um sentido positivo é 2 Crônicas 29.36. Depois de descrever a 
rededicação do templo por Ezequias, o escritor diz "Ezequias e todo o povo se alegraram 
por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque 'subitamente' se fez esta obra", 
muito provavelmente uma referência às reformas de Ezequias, que foram executadas com 
bastante rapidez e entusiasmo. 

A palavra aparece pela primeira vez no AT em Números 6.9. Pelo fato de um nazireu 
ter de evitar contato com coisas mortas, caso alguém morresse "subitamente" em sua 
presença, o nazireu tinha de apresentar um sacrifício a Deus. Cf. também Números 12.4. 

O advérbio surge pela primeira vez num contexto militar, em Josué 10.9; 11.7, ao 
descrever os pesados ataques-relâmpago de Josué contra os reis amorreus e contra Hazor. 
Esse é também um tema importante nas referências proféticas {e.g., Is 47.11; Jr 51.8). 
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1860 "ins (pãtar) 

É bem conhecida a proclamação de Malaquias (3.1) acerca da aparição do Messias: 
'"de repente' virá ao seu templo o SENHOR, a quem vós buscais". Essa vinda repentina 
será uma combinação de juízo e vindicação, maldição e bênção. Quem poderá subsistir 
naquele dia? 

Bibliografia: — GORDON, C. H., UT, v. 11, p. 4 (quanto ao -m adverbial). — DAUBE, 
D., The sudden in the Scriptures, Leiden, Brill, 1964. p. 1-8. 

V.P.H. 

1860 "inS {pãtar) interpretar (sonhos). 

Termo Derivado 

1860a 7]tin3 (pi t rôn ) interpretação. 

O verbo ocorre nove vezes no AT, sempre ligado à interpretação de sonhos, e aqui se 
limita exclusivamente a Gênesis 40—41, as interpretações de sonhos por José no Egito. 

pitrôn. Interpretação. Palavra que aparece somente em Gênesis 40—41. O equivalente 
aramaico de pãtar é peshar, que é encontrado como substantivo e como verbo em Daniel 
2—5. Tem-se especulado que o lugar de residência de Balaão, Petor (Nm 22.5), na verdade 
não é um topônimo hebraico, mas o título profissional em aramaico usado por Balaão 
(pathorah), que seria um nomen agentis usual de pãtar, "o intérprete" (YAURE; veja-se 
bibliografia). 

N a literatura de Qumran descobriram-se "comentários" sobre diversos livros 
canônicos. O aspecto característico dessas composições é que a glosa depois do versículo 
bíblico é precedida pela frase pishrô 'al, "sua interpretação a respeito". Por conseguinte, 
devido ao uso da raiz pshr, esses comentários (ou melhor, exposições apocalípticas de 
passagens bíblicas, em sua maior parte dos Profetas) são conhecidos como peshãrim. 

O nome técnico para a interpretação de sonhos é oniromancia. Alguém que se 
dedique a tal atividade é chamado de onirócrita. E bem sabido que no antigo Oriente 
Médio havia toda uma disciplina de interpretação de sonhos, existindo até mesmo 
manuais sobre o assunto. Nessas culturas os sonhos eram sempre entendidos dentro de 
uma relação causa-efeito. Mediante magia podia-se induzir sonhos bons. Podia-se suplicar 
ao deus do local que tornasse bom um sonho. Ou podiam-se cancelar os efeitos negativos 
de um sonho ruim mediante um feitiço contrário. 

Não é sem importância que uma ciência de interpretação dos sonhos não tenha 
surgido em Israel. Apenas dois hebreus envolveram-se com oniromancia — José e Daniel 
— e isso aconteceu enquanto faziam parte da corte de reis pagãos. Os hebreus bíblicos 
jamais precisaram de intérpretes para explicar os seus sonhos, ao passo que indivíduos 
hebreus podiam interpretar sonhos para estrangeiros. E, mesmo quando o fizeram, as 
Escrituras enfatizam que nenhum foi capaz de solucionar o sonho mediante sua própria 
sabedoria. Foi Deus quem lhes revelou a interpretação (Gn 40.8; Dn 2.7 e ss.). 

Bibliografia: — EHRLICH, E. L., Der Traum im Alten Testament, Beihefte ZAW 73, 
Berlim, Verlag Alfred Tõpelmann, 1953. — OPPENHEIM, A. L., The interpretation of 
dreams in the Ancient Near East, Philadelphia, American Philosophical Society, 1956. — 
YAURE, L. Elymas-Nehelamite-Pethor, JBL 79:297-314, esp. p. 310 e ss. 

V.P.H. 
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1861 {patshegen) 

pi1B (pitrõn). Veja o n? 1 860a. 

1861 (patshegen) cópia (Et 3.14; 4.8; 8.13). Uma variante de parshegen 

(q.v.). 

1862 nr.2 (pàtat) partir em pedaços, esmigalhar. Ocorre somente em Levítico 2.6. 

Termos Derivados 

1862a r © (pat) pedaço pequeno, bocado, migalha de pão. 
1862b r i r a {pãtôt) pedaço pequeno (Ez 13.19). 
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r ^ (tsé'â). Veja o n? 1884a. 

rrtô (tsõ'â). Veja o n? 1884b. 

-KÜ (tsõ't). Veja o n? 1884c. 

1863 ü^m ( t s e W m ) um tipo de lotos (Jó 40.21-22). 

1864 (ís'n). Aceita como raiz de: 

1864a f j^i » ( tsõ 'n ) rebanho de gado miúdo, ovelhas. 

tsõ'n é o termo genérico para "gado miúdo", constituído principalmente de ovelhas 
e cabras, mas a ênfase da palavra repousa sobre ovelhas (cf. Gn 38.17; 1 Sm 25.2). 
Ovelhas e cabras foram os principais animais na economia de Israel ao longo da história, 
especialmente durante o período patriarcal (Gn 46.32). Davam leite (Dt 32.14) e carne. 
Com sua lã teciam-se panos que atendiam a diversas necessidades, e seu couro tinha 
muitos usos, inclusive o de coberta de tendas (Êx 26.14). A riqueza de uma pessoa era 
medida pelo tamanho de seus rebanhos (1 Sm 25.2). Abraão tinha um grande rebanho (Gn 
12.16), e os rebanhos de Jacó e seus filhos eram tão grandes que pastavam desde Hebrom 
até Dotã (Gn 37.12-17). A família do rei Salomão consumia 100 ovelhas por dia. Achar 
água para os rebanhos era uma das maiores preocupações. Poços eram, por isso mesmo, 
locais importantes de encontros e também fontes de profundas discórdias (Gn 24.11-27; 
26.17-22). As ovelhas eram protegidas em cavernas e também em apriscos feitos de pedras 
(cf. N m 32.16). O pastor era responsável pelas ovelhas; ele tinha de arcar com o prejuízo 
de sua negligência, caso alguma delas se perdesse (cf. Ez 34.10). Mas, se cumprisse com 
fidelidade a sua tarefa, toda ovelha perdida era prejuízo do proprietário (cf. Gn 31.39). 

O primogênito dos rebanhos pertencia a Iavé (Êx 13.12; Dt 15.19), e o dízimo do 
rebanho era entregue a ele (Lv 27.32). A ovelha permanecia sete dias com a mãe, antes 
de ser apresentada ao oitavo dia (Êx 22.30 [291). Além disso, as ovelhas serviam para 
vários tipos de sacrifícios. Seu lugar de maior destaque era no dia da páscoa. U m cordeiro 
de um ano de idade, sem defeito algum, era oferecido em sacrifício para cada família (Êx 
12.5 e s.). O animal podia ser um cordeiro ou um cabrito. Além disso, eles eram oferecidos 
em holocaustos (Lv 1.10), ofertas pelo pecado (Lv 5.6), ofertas pela culpa (Lv 5.15) ou 
ofertas pacíficas (Lv 3.6). Deviam ser escolhidos animais sem defeito algum, havendo 
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1865 ¥Ç!f (tsãbã') 

tolerância de pequenas imperfeições no caso de ofertas voluntárias (Lv 22.21-25). Se Israel 
fosse fiel à aliança, Deus prometeu abençoá-lo; essa bênção incluía o crescimento dos 
rebanhos (Dt 7.13; 28.4); de outro lado, se fosse desobediente, parte da maldição seria a 
perda dos rebanhos (Dt 28.18, 31, 51). 

Ovelhas freqüentemente servem de símbolo do povo de Deus (Nm 27.17). A figura de 
linguagem indica que o povo é ingênuo e deve ser conduzido e protegido por um pastor 
compassivo (SI 100.3). As ovelhas, de sua parte, têm a responsabilidade de atender à voz 
de seu senhor (SI 95.7). Quando se desviam, devem confessar o erro e voltar para o 
Senhor (Is 53.6). 

O líder compassivo é chamado de pastor (cf. Jr 3.15). Quando as pessoas estão sem 
liderança, são consideradas ovelhas dispersas sobre os montes, i.e., sem liderança elas não 
têm a orientação para trabalhar juntas a fim de vencer os obstáculos (1 Rs 22.17; N m 
27.17). Foi cuidando de rebanhos que dois dos maiores líderes de Israel, Moisés e Davi, 
aprenderam a liderar o povo (Êx 3.1; SI 77.20 [211; 1 Sm 16.11; 2 Sm 7.8; SI 78.70 e ss.). 
Amós, um profeta, também foi tirado da tarefa de cuidar de um rebanho para pregar em 
Israel, no norte (Am 7.14 e s.). Iavé é descrito como o bom pastor (SI 23.1; 80.1 [2]; Ez 
34.15, 31), e as pessoas são as ovelhas do seu pasto (SI 95.7; 100.3; Ez 34.31; Jo 21.15 e 
ss.). Quando ele trouxer salvação, com cuidado e firmeza reunirá as ovelhas em seus 
braços (Is 40.11). O Messias vindouro também é anunciado como o verdadeiro pastor das 
ovelhas (Ez 34.23 e s.; cf. Jr 23.3-6; Jo 10.11, 14). Por outro lado, falsos pastores 
dispersam as ovelhas (Jr 23.1-3; 50.6; Is 56.11 e s.; Jo 10.12 e s.). Eles se alimentam a si 
mesmos e não o rebanho (Ez 34.2 e s.). As ovelhas fogem e são ameaçadas de destruição 
por inúmeros perigos (1 Rs 22.17; Ez 34.5 e s.). O povo aflito e que sente que foi 
abandonado por Deus descreve a sua situação como a de ovelhas levadas para o 
matadouro (SI 44.11, 22 [12, 231; cf. Jr 12.3). Este mesmo sentimento seria experimentado 
literalmente pelo Servo Sofredor (Is 53.7). Os maus pastores serão julgados, e o próprio 
Deus sairá em busca de suas ovelhas, e as resgatará de lugares perigosos trazendo-as de 
volta à sua própria terra (Jr 23.3; Ez 34.10 e ss.; Mq 2.12). Portanto, uma descrição das 
bênçãos da era vindoura é a de rebanhos pastando em segurança nos montes da Palestina 
(cf. Jr 33.12 e s.; Sf 2.6). 

Bibliografia: — CANSDALE, G. S. Sheep. In: ZPEB. 
Sheep. In: IDB. v. 4, p. 486 e s. . Flock. In: IDB. v. 
Sheep. In: IDB. v. 4, p. 315 e s. 

J.E.H. 

n* (tsãb). Veja os n? 1866a, 1867a. 

1865 KZS (tsábà 0 lutar, servir. 

Termos Derivados 

1865a (tsãbã 0 guerra, exército. 

1865b 0ts'bà'ôt) exércitos. 

v. 5, p. 385-8. — P O S T , G . E. 
2, p. 15 e s . — N A P I E R , B . D . 
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tsãbã' está relacionado com lutas, por exemplo, o guerrear de Israel contra Midiã 
(Nm 31.7). Também tem um amplo emprego no sentido de prestar serviço. É interessante 
que quatro usos dizem respeito ao trabalho dos levitas na tenda da congregação (Nm 4.23; 
8.24). Não há dúvidas de que o serviço a Iavé é entendido como algo que requer dedicação 
total e supervisão cuidadosa, e, uma vez que Deus é Iavé dos exércitos, entronizado entre 
os querubins abrigados dentro da tenda da congregação, o trabalho associado com a tenda 
pode ser considerado guerra espiritual. Em Êxodo 38.8 e 1 Samuel 2.22 um particípio 
refere-se às mulheres que ministravam na porta da tenda da congregação. 

Dhorme sugere que tsãbã' pode denotar o período de tempo gasto no exército. Esse 
é o sentido do vocábulo em Jó 7.1 e 14.14. Na primeira passagem a existência terrena do 
homem é comparada ao duro serviço militar. O soldado deve labutar continuamente, 
suportar o sofrimento e submeter-se a um destino fora do seu controle. Na outra 
passagem a obrigação de residir no Sheol é descrita em termos das restrições e durezas 
do serviço militar. 

tsãbã' pode ser traduzido pelo singular "exército" ou pelo plural "exércitos". Pode 
referir-se a qualquer exército arregimentado (Jz 4.2), aos moradores dos céus (1 Rs 22.19) 
ou aos corpos celestes (Dt 4.19). Os israelitas, em sua peregrinação pelo deserto, foram 
alistados em exércitos de acordo com a sua respectiva tribo (Nm 1.52). Uma vez que eles 
tinham sido escravos no Egito, houve um esforço concentrado de organizá-los num grupo. 
N a monarquia o rei mantinha um exército bastante grande e bem equipado para a guerra 
(e.g.y 2 Cr 26.11-15). Israel empunhava as armas, mas suas vitórias deviam-se ao fato de 
que Iavé, na condição de chefe do exército, lutava pelos israelitas. Quando Deus lutava 
por Israel, o mesmo o faziam todas as forças dos céus. Um anjo conhecido como 
comandante (sar) do exército de Iavé apareceu a Josué, dando-lhe orientação para que 
guerreasse contra Jerico (Js 5.13 e ss.). A menos que Iavé, comandante de todos os 
exércitos da vida, fosse para o combate junto com o exército de Israel, os esforços 
terminavam em fracasso (SI 44.9 110]; cf. Pv 21.31). 

Os corpos celestes, inclusive o sol e a lua, são chamados de exército dos céus (Gn 2.1). 
Quando se refere a eles, a palavra sempre aparece no singular. Deus criou esse exército 
pelo seu sopro (SI 33.6) e preserva a sua existência (Is 40.26). Assim sendo, esse exército 
serve a Deus e o adora em total obediência (Ne 9.6; Is 45.12). Este exército é identificado 
como constituído dos ministros de Deus, que fazem a vontade divina (SI 103.21). Israel 
é exortado a jamais adorar esse exército (Dt 4.19). O ser humano, porém, tem uma 
tendência de adorar aqueles objetos criados (2 Rs 17.16). Quem fizesse Israel se desviar 
nesse aspecto devia ser morto (Dt 17.2-7). Infelizmente tanto Israel, que ficava ao norte, 
quanto Judá, ao sul, sucumbiram a essa tentação durante vários períodos (e.g., 2 Rs 17.16 
e ss.; 21.3; 23.5). Como resultado, as duas nações foram, por fim, devastadas por seus 
inimigos. Mas vai chegar um dia quando esse exército deixará de existir (Is 34.4). 

Iavé dos Exércitos é um nome especial para Deus. Iavé e *lôhím ocorrem junto com 
tsebã 'ôt umas 285 vezes (com base na concordância de Mandelkern), a maioria delas em 
Isaías (62), Jeremias (77), Ageu (14), Zacarias (53) e Malaquias (24). A expressão não 
aparece no Pentateuco. Na quase totalidade das vezes a palavra ts'bã 'ôt vem depois de 
yhwh (cerca de 261 vezes); vem também depois de ""lõhê (18 vezes) e de * lõhtm (seis 
vezes). Há muitas vezes uma elaboração de títulos divinos, tais como: yhwh tsebã'ôt 
"lõhê yisrã'él (37 ocorrências); yhwh *lõhê té'bã'ôt (13 ocorrências; com o artigo 
três vezes, + "lõhê yisrã'el, três vezes; + 'ãdõnãy, uma vez); yhwh *lõhtm éfbã 'ôt 
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(quatro ocorrências); 'ãdõnãy (hã'ádôn, cinco vezes) yhwh tsebá'ôt (20 ocorrências; 
uma com o artigo); 'ãdõnãy yhwh *lõhê hatstsebã'ôt (Am 3.13); yhwh tsebã'ôt 

*lõhêhem (ou elãy duas vezes, ou * lõhênü, uma vez). Por razões de ênfase, "seu 
nome" é às vezes acrescentado a esses títulos divinos {e.g., Am 4.13; Is 47.4; 54.5). É 
impossível determinar com segurança qual título é a fonte do outro. O título com três 
elementos mostra que *lõhê está numa relação construta com "exércitos". Mas há 
dúvidas de que yhwh esteja semelhantemente em construto. Alguns propuseram que ôt 

é uma terminação abstrata plural (cf. GK 124d,e)\ nesse caso ts'bã ot é um substantivo 
que é aposto de yhwh: "Iavé, o mais poderoso Guerreiro", ou "Iavé, o Rei todo-poderoso". 
Por essa razão, Yahweh tsebã'ôt tornou-se um termo técnico. A LXX favorece essa 
possibilidade ao traduzir tsrbã 'ôt por sabaõth (especialmente em 1 Sm e Is; cf. Rm 9.29; 
Tg 5.4) e pantokrátõr, "Todo-poderoso". A LXX emprega, no entanto, kyrios ([/io] theos) tõn 

dynámeõn, "Senhor (Deus) dos poderes" numas poucas oportunidades; essa tradução 
favorece interpretar "exércitos" como um genitivo depois de "Iavé" (mas cf. GK 125h). 

Esse nome divino aparece pela primeira vez em 1 Samuel 1.3. Parece que surgiu no 
final do período dos juizes e nas proximidades do santuário de Siló, onde a arca da aliança 
estava abrigada. A arca em si simbolizava o governo de Iavé, pois afirma-se que ele está 
entronizado entre os querubins (1 Sm 4.4; cf. SI 99.1). Esse título certamente contém a 
afirmação de que Iavé é o verdadeiro comandante dos exércitos de Israel. A idéia de que 
esse título abrange mais do que os exércitos de Israel fica clara na afirmação feita por 
Davi " S E N H O R dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel" (1 Sm 17.45). Na verdade 
afirma o governo universal de Iavé, que abrange cada força ou exército, tanto celeste, 
quanto cósmico ou terreno. Agora que Israel estava emergindo como uma nação com 
relacionamentos internacionais, o linguajar que expunha a teologia do seu Deus precisava 
estar à altura. Era importante afirmar que Iavé não era um mero deus-guerreiro entre 
os principais deuses-guerreiros das nações, mas que ele era o Deus supremo. Em 
particular para Israel, situado no ponto de encontro de três importantes continentes e que 
era constantemente atravessada pelos exércitos das grandes potências do mundo, tornou-
se essencial destacar que Iavé era Rei até dos exércitos desses poderosos impérios. Como 
conseqüência, Iavé era suficientemente poderoso para conduzir Israel a superar qualquer 
crise provocada por aqueles exércitos. Os profetas, durante o período da monarquia, 
defrontaram-se com mais um problema: Deus usava esses exércitos poderosos para 
castigar Israel em sua rebelião contra Deus. Por conseguinte, era essencial assinalar que 
Iavé era, de fato, o rei daquelas nações e de que ele iria julgá-las. De outro lado, caso 
Israel não se voltasse para Deus, então Iavé poderia empregar aqueles exércitos contra 
o seu povo e mandá-lo para o cativeiro (cf. Is 10.5-34). Além disso, durante a época das 
crises babilônicas, quando o povo foi atraído para a adoração dos astros, os profetas 
usaram esse nome para transmitir claramente ao povo que era tolice adorar essas 
estrelas, que não passavam de criaturas obedientes de Iavé (cf. Is 47). 

Quando entendido em todo o seu alcance, o nome yahweh tsebã'ôt é um título 
muitíssimo honroso. Ele está certamente associado à soberania de Iavé, conforme o 
mostram Isaías 6.5 e Salmos 84.3 14]. Num dia de festas, antes que uma procissão 
triunfal entrasse no pátio do templo, o coro cantava: "Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei 
da Glória? O SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei da Glória" (SI 24.9 e s.). O texto aqui 
mostra claramente que "Iavé dos exércitos" transmite o conceito de rei glorioso. Iavé é Rei 
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do mundo (cf. Zc 14.16) e sobre todos os reinos da terra (Is 37.16). Este Deus é a fonte de 
tudo (Jr 10.16). Seu domínio requer uma época quando ele mostrará visivelmente esse 
senhorio. Nos últimos dias as nações farão guerra contra o monte Sião. Pensarão que 
ganharam para então perceber que sua imaginação está muito distante da realidade. 
Naquela época Iavé comandará em combate um grande exército, que será auxiliado pelas 
forças da natureza. Serão subjugados todos os oponente que houver nos céus e na terra 
(Is 13.4; 24.21 e ss.; 29.5-8; 31.4 e s.; 34.1-12). Então Iavé tornará visível um reinado 
universal a partir do monte Sião. Todos os reis e todas as nações reconhecerão que Iavé 
dos exércitos é o rei da glória. Sua autoridade e senhorio absolutos estarão eternamente 
estabelecidos. 

Conquanto o título possua conotações militares, aponta diretamente para o domínio 
de Iavé sobre o universo todo. Ele governa o tempo todo, mas às vezes intervém 
diretamente para assegurar sua própria vitória e garantir o controle da História com 
vistas à salvação do seu povo. Em Amós 4.13 o título está associado à sua ação de criar 
as montanhas e o vento e à sua capacidade de controlar a natureza (cf. Am 5.8 e s.; 9.5 
e s.). Ele é senhor sobre cada força existente; somente ele alcança a paz. A ele podem ser 
dirigidas orações (e.g., SI 80.19 (201). Esse título dá atenção especial ao majestoso 
esplendor do domínio de Iavé (cf. SI 84.1 [2]; Is 28.5 e s.). 

Bibliografia: — D H O R M E , E . Job. Thomas Nelson, 1 9 6 7 . — E L C H R O D T , Walther. 
Theology of the Old Testament. v. 1. Westminster, 1 9 6 1 . — E L S S F E L D T , Otto. Jahwe 
Zebaoth. Kleine Schrifien:3. Tübingen, J. C . B . Mohr (Paul Siebeck), 1 9 6 6 . — M C C L E L L A N , 

W. H. Dominus Deus Sabaoth. CBQ 2 : 3 0 0 - 7 . — M L L L E R , Patrick D. The diuine warrior in 

early Israel. Harvard University, 1 9 7 3 . — R O S S , J. P. Jahweh Seba'ot in Sam and Ps. V T 

1 7 : 7 6 - 9 2 . — V A N I M S C H O O T , P. Theology of the Old Testament. v. 1. Desclee, 1 9 5 4 . — 

O E H L E R , G. F. Theology ofThe Old Testament. Tr. G. E . Day. Funk and Wagnalls, 1 8 8 3 , 

p. 4 3 7 - 4 4 . — TDNT. v. 7, p. 7 0 5 - 7 . — THAT. v. 2 , p. 4 9 8 - 5 0 6 . 

J.E.H. 

(tsebã'ôt). Veja o n? 1865b. 

1866 (tsbb). I. Aceita como raiz de: 

1866a (tsãb) I, liteira, carroça coberta (Nm 7.3; Is 66.20). 

1867 (tsbb). II. Aceita como raiz de: 

1867a (tsãb) II, lagarto (Lv 11.20). 

1868 uSS (tsãbâ) /, inchar (Nm 5.27; Is 29.7). 

Termo Derivado 

1868a n?^ (tsãbeh) inchado (Nm 5.21). 
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1869 (tsbh). II. Aceita como raiz de: 

1869a (tsebt) beleza, glória. 

O que há de melhor em matéria de esplendor e honra é chamado de belo ou glorioso: 
a terra prometida (Ez 20.6, 15; Dn 11.16, 41), o monte do templo (Dn 11.45), as cidades 
estratégicas de Moabe (Ezk.25.9), Babilônia, a maior das nações (Is 13.19). Iavé destruirá 
toda a beleza que depende de si mesma (Is 23.9; 28.1-4). Mas será uma coroa de beleza 
para seu remanescente (Is 28.5). O seu renovo também será belo em seu reinado (Is 4.2; 
cf. 24.16; 2 Sm 1.19, em que "glória" se refere ao rei Saul). 

J.E.H. 

1870 (tsbh). III. Aceita como raiz de: 

1870a ^ (tsebt) gazela macho. 

1870b r rns (ts'biyá) gazela fêmea (Ct 4.5; 7.4). 

tfjm (tsãbüaf). Veja o n? 1872b. 

n m (tsibbür). Veja o n? 1874a. 

(tsebi). Veja os n?" 1869a, 1870a. 

1871 C m (tsãbat) oferecer, estender (Rt 2.14). 

1872 j m (tsb0. I. Aceita como raiz de: 

1872a (tseba0 tintura, tecido tingido (Jz 5.30). 

1872b (itsãbüa0 colorido, multicolorido (Jr 12.9). 

1873 (ísòO. II. Aceita como raiz de: 

1873a Cetsba1) dedo. 

Emprega-se a palavra num sentido técnico para a medida de largura, cerca de 19 
milímetros (Jr 52.21) e em referência à atividade sacerdotal de aspergir sangue ou óleo 
(Lv 4.6, 17; 14.16; 16.14). Além disso, "dedo" (inclusive em sua forma plural) refere-se a 
trabalho habilmente realizado, especialmente aquele feito por Deus. Fala do trabalho 
artesanal de seu poder criador, por exemplo, os céus (SI 8.3; [8.4]), as pragas (Êx 8.19) e 
a lei talhada nas tábuas de pedra (Êx 31.18; cf. Lc 11.20). Quando fala do homem, às 
vezes diz respeito a seu trabalho artístico que é contrário a Deus, como é o caso da 
fabricação de ídolos e objetos de adoração (Is 2.8; 17.8). Esses e outros pecados 
contaminam o dedo; isso significa que o homem está separado e impedido de aproximar-se 
de Deus, especialmente na adoração pública (Is 59.3). Em vez disso, nos dedos devem 
estar amarradas as instruções do sábio (Pv 7.3). Ademais, "o dedo que aponta" (lit.; ARA, 
"o dedo que ameaça") é um gesto de desdém feito por aqueles que se proclamam justos (Is 
58.9; cf. Pv 6.13, que alguns, como McKane, interpretam como uma prática de magia). 
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Bibliografia: — LUERING, H. L. E. Finger. In: ISBE. v. 2, p. 1111. — McKANE, W. 
Prouerbs. Westminster, 1970. — MLXTER , R. L. Finger. In: ZPEB. v. 2, p. 536-7. 

J.E.H. 

1874 " Z S (tsãbar) amontoar (Gn 41.35; SI 39.7). 

Termo Derivado 

1874a "TOS ( tsibbür) amontoado (2 Rs 10.8). 

1875 rQ3Ê (tsbt). Aceita como raiz de: 

1875a CTZIS (ts'bãttm) feixes de cereal (Rt 2.16). 

C r D ^ (ts'bãtím). Veja o n! 1875a. 

-ÍS (tsad). Veja o n! 1876a. 

1876 T I S (tsdd). Aceita como raiz de: 

1876a "TC (ísad) Zarfo. 

1877 r n s (tsãdâ) /, espreitar (Êx 21.13; 1 Sm 24.11). 

Termo Derivado 

1877a 7TH? (ts'díyâ) espreita (com intenção maldosa) (Nm 35.20, 22). 

1878 *uT i (tsãdâ) II, estar devastado. Esse verbo ocorre somente no nifal, em 
Sofonias 3.6. 

r r r ç (ts'dtyâ). Veja o n° 1877a. 

p n x (tsaddiq). Veja o n? 1879c. 

1879 (tsãdêq) ser justo, ser reto. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1879a pJ4 (tsedeq) justiça, retidão. 
1879b (ts'dãqâ) justiça, retidão. 

1879c p ' " ^ (tsaddiq) justo, legal, certo, reto. 

Essa raiz tem basicamente a conotação de conformidade a um padrão ético ou moral. 
Snaith (N. SNAITH, Distinctive ideas of the OT, Schocken, 1964, p. 73) afirma que "o 
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significado original da raiz tsdq foi o 'ser retilíneo'", mas acrescenta que ela implica uma 
"norma". Talvez a origem da palavra não seja tão clara ou mesmo significativa. Palavras 
com origem secular recebem muitas vezes sentidos especiais, e uma palavra que 
originariamente indicava retilineidade pode facilmente resultar num termo moral, da 
mesma forma como canon, "vara", "régua de medir", passou a designar uma lista 
padronizada de livros sagrados, tsedeq se refere, então, a um padrão ético e moral, e, é 
claro, no A T esse padrão é a natureza e a vontade de Deus. "Justo [tsaddiq] é o S E N H O R 

em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras" (SI 145.17). 
O masculino tsedeq ocorre 118 vezes; o feminino tsedãqâ, 156 vezes. Até onde se pode 

observar, as duas formas não divergem no sentido ( S N A I T H , ibid., p. 7 2 ) . 

Os usos mais antigos de tsedeq ou tsedãqâ (à exceção de Gn 15.6; 18.19; 30.33, 
tsfdãqà) dizem respeito à função de juizes. Todos os pronunciamentos ou decisões deles 
devem ocorrer de acordo com a verdade e sem nenhuma parcialidade (Lv 19.15). A 
palavra também é aplicada a pesos e medidas (Lv 19.36). A fraude e o engano nas 
relações comerciais não são permitidos. Nesses dois usos vê-se o sentido básico de "não 
se desviar do padrão". A palavra descreve três aspectos de relacionamentos pessoais: ético, 
forense e teocrático. 

O aspecto ético envolve a conduta de uns com os outros. Alguns sustentam 
( A C H T E M E E E R , The gospel of righteousness, p. 68-70) que "retidão" é a qualidade de 
relacionamentos entre indivíduos. A conclusão a que se chega a partir desse ponto de 
vista é que retidão é uma questão de normas vigentes. Na realidade, a retidão se 
manifesta somente mediante a conformidade aos padrões expostos na palavra de Deus. 

O homem que é reto procura preservar a paz e a prosperidade da comunidade 
cumprindo os mandamentos divinos acerca do próximo. No sentido supremo o justo 
(;tsaddiq) é aquele que serve a Deus (Ml 3.18). Especificamente, à semelhança de Jó, ele 
livra o pobre e o órfão, ajuda o cego em seu caminho, sustenta o fraco e é um pai 
(provedor) para os necessitados (Jó 29.12-16). Essa era a "roupa de justiça" da vida de Jó. 
Devolver, antes do pôr-do-sol, a capa que o pobre empenhou para que lhe sirva de abrigo 
à noite é retidão (Dt 24.13), sendo que neste caso o objetivo é o bem-estar da pessoa. Mas 
a "retidão" consistia na obediência à lei de Deus e na conformidade à natureza divina, 
tendo misericórdia dos necessitados e desamparados. Dentre as outras justiças de Jó 
citam-se o cuidado que tinha com o viajante (Jó 31.31-32), a deliberada rejeição dos bens 
materiais como um fim em si (31.24-25), dessa maneira não prejudicando a si mesmo nem 
a outros com a busca da riqueza. Jó tampouco sugou o último suspiro de forças de seus 
servos (31.13), levando em conta os limites de suas capacidades e o seu bem-estar. O longo 
juramento em que Jó declara sua inocência foi uma afirmação de retidão, como bem o 
reconheceram seus três amigos (32.1). 

O tsaddiq dá espontaneamente (SI 37.21), sem se preocupar em obter benefício. A 
existência desse tipo de pessoas exalta a nação (Pv 14.34), e a memória do justo é uma 
bênção. Quando os homens seguem a Deus, diz-se que a retidão habita na cidade (Is 1.21). 
Mas quando o pecado domina, a cidade se torna prostituta. Julgar por dinheiro em favor 
do ímpio é perversão da justiça, pois isso tira a retidão (decência, piedade) do justo (Is 
5.23). Davi foi (mais) justo do que Saul porque recusou-se a matar Saul que estava 
desprotegido (1 Sm 24.7), embora aparentemente Deus tivesse entregado Saul em suas 
mãos. A fonte de toda essa conduta correta é a ação divina de conceder seus juízos (ou 
leis) e sua retidão ao seu povo (SI 72.1-2). 
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O exame acima esclarece a mensagem dos profetas, cujo clamor por retidão ecoou 
pela terra. Amós clamou por justiça nas portas (5.15, 24), ou seja, que instituições 
legítimas fossem corretamente administradas. Todos os que trabalham na esfera pública 
devem ser justos em tudo o que fazem — não por causa do que fazem. Lindos cânticos não 
persuadirão Deus a aceitar a prática religiosa corrupta (Am 5.23-24). Jeremias declara 
que, juntas, a justiça e a retidão têm como objetivo livrar os fracos, não lhes fazer 
violência nem derramar sangue inocente. Esta retidão preservará a cidade (Jr 22.1-4). 

Quer praticada por nações, quer por indivíduos, a reta conduta só pode ser alcançada 
ao arar-se o campo de pousio, semear-se em justiça e ceifar-se em misericórdia, i.e., 
estabelecendo-se novas bases para a retidão (Os 10.12). Todos têm de se tornar novas 
pessoas cujas ações são governadas pela lei de Deus. A reta conduta brota de um novo 
coração (Ez 36.25-27). Habacuque expressa isso doutra maneira: o justo viverá pela sua 
fé (Hc 2.4). Isaías (32.15-17) coloca lado a lado a retidão e a obra do Espírito, tudo 
resultando em paz e, conseqüentemente, em uma tranqüilidade eterna e certa. É possível 
que esse pensamento esteja por trás da figura de Salmos 85.10 [11]: "A justiça e a paz se 
beijaram". Por ter havido reconciliação entre o homem e Deus, a paz vem abençoar os 
caminhos do homem. Aparentemente Isaías refere-se à condição dessas pessoas: "todos 
os do teu povo serão justos". A ética verdadeira deriva da retidão conferida. 

O aspecto forense de tsedeq aplica-se à igualdade de todos, ricos e pobres, perante a 
lei. O justo, o tsaddiq, não deve ser morto (Êx 23.7), pois a lei não o condena. A pessoa 
que, num litígio, está com a razão (a retidão dos retos, tsideqat tsaddiq) não deve ser posta 
de lado (Is 5.23). Deve-se enfatizar que na lei de Israel o juiz não deveria considerar a 
inocência do homem em relação à transgressão da lei humana, mas a retidão do homem 
em relação à lei de Deus. Hoje em dia alguém pode transgredir um estatuto secular, mas 
ser inocente diante de Deus. Na lei do AT ser inocente e ser justo eram a mesma coisa. A 
idéia de manter a retidão é, muitas vezes, expressa pelo grau hifil. Essa construção 
designa a ação de tornar justo ou declarar justo. 

A posição relativa daquilo que é direito é vista na comparação entre Judá e Tamar 
(Gn 38.26), i.e., ela estava dentro do direito de agir como o fez, mas Judá não. Isso não 
significa a aprovação completa das ações de Tamar. Um clamor justo ou verdadeiro é 
"retidão" (SI 17.1, ARA, "causa justa"; 18.20 [211), sempre em oposição à mentira (SI 37.6). 
No caso de um indivíduo envolvido num litígio, ser justo significa estar livre de culpa em 
relação a qualquer infração da lei (Gn 30.33). É justo aquele que é assim declarado (Êx 
23.7; Dt 25.1). Essa é a afirmação de Jó (Jó 19.7; cf. W. H. GREEVES, The argument of the 

book of Job unfolded, Nova Iorque, 1891, p. 188. É dever do juiz e rei manter a retidão 
na comunidade; Êx 23.7-8; 1 Cr 18.14; Pv 16.12). 

Noé, Daniel e Jó foram justos (Ez 14.14, 20). A boa conduta de um indivíduo 
estabelece a base para suplicar ao Senhor que conceda livramento do julgamento 
calamitoso. Semelhantemente, Gênesis 15.6 ensina que Abraão recebeu Isaque como 
herdeiro porque sua confiança nas promessas de Deus lhe foi imputada como justiça. 

Emprega-se tsedeq atributivamente quando aplicado ao próprio Deus no que diz 
respeito ao seu caráter. O Senhor é o justo juiz (2 Cr 12.6; SI 11.7; Jr 12.1; Lm 1.18), 
chegando ao mais alto grau como o juiz de toda a terra (Dt 32.4; SI 119.137; Is 5.16). Por 
essa razão os seus padrões, os seus juízos, expressos em suas palavras são justos (SI 
119.144, 160, 172). Sendo eternos, são a confiança do povo de Deus e não falharão. O ódio 
que Deus tem pelo pecado e o amor que tem pela retidão (SI 45.7 [8]) exprimem a retidão 
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divina, que lhe é essencial. Por essa razão a retidão e o juízo são a habitação (ARA, "base") 
do trono divino, i.e., eles sempre caracterizam suas ações (SI 97.2). 

O corolário do aspecto forense da retidão divina é o conceito de salvação como 
vindicação (cf. Is 1.27; 46.13, em que t'shu'â, "salvação", ocorre em paralelo com tsedáqâ). 
A salvação de Deus aparece nessa retidão, pois Deus liberta o seu povo (Is 51.1 e ss.). 
Deus é caracterizado como justo ao livrar o seu povo (SI 85.9-11 [10-111; 97.2). Ciro é 
convocado a livrar o povo de Deus e, por isso, é chamado de justo (Is 42.6; 45.13). Pelo 
fato de Deus sempre ser justo, sua ação salvadora é devidamente indicada por sua destra 
justa (Is 41.10). Sua retidão salvífica expressa-se mediante juízo, fidelidade e amor (SI 
36.6-7 [7-8]) e com poder (SI 71.19). Aqueles que experimentam esse livramento celebram-
no com música (SI 40; 10 [111; 71.15-16). 

O aspecto pactuai ou teocrático envolve a nação de Israel. A aliança exige que a 
nação obedeça a Deus, sendo ela mesma o caminho do seu povo (SI 1.1-6; Dt 6.25), um 
caminho de retidão. Deus é justo, quando, devido à aliança, livra seu povo de dificuldades 
(SI 31.1 [2]), de inimigos (SI 5.8 [9]), dos ímpios (SI 37.6), e quando, devido a essa mesma 
aliança, vindica Israel diante dos adversários de seu povo ou executa vingança sobre eles 
(Jr 11.20). É apropriado que Israel tenha certeza da vitória final sobre seus adversários 
(Is 54.14-17). Nesse último evento o Senhor é, ao mesmo tempo, justo e salvador (Is 
45.21). 

Mesmo assim Deus é justo ao entregar o santuário nacional à espada dos inimigos 
de Israel por causa dos pecados deste. O juízo divino é justo, e a má conduta de Israel não 
pode de forma alguma ser justificada, i.e., ser considerada justa. Mas os justos se 
lembram da aliança para cumpri-la, e a promessa divina a eles é de sua restauração (Is 
51.1-8). Olhar para seu Criador significava, para Israel, arrependimento e mudança. Com 
base nesta nova retidão veio o livramento. Israel no exílio estava muito longe da retidão 
(Is 46.12), mas Deus traria o povo de volta de acordo com sua própria retidão (Is 46.13). 
Em vez de, como alguns fazem, ver aqui um significado de livramento, salvação ou triunfo 
na palavra ts'dãqá, é melhor encontrar a solução divina para o problema da justificação 
do pecador no ensino de Isaías 53, em que o servo sofredor justifica pecadores ao levar 
sobre si o pecado de cada um. Esse mesmo sentido forense de justificação dos ímpios é um 
verdadeiro precursor de Romanos 3.26. De sorte que a restauração de Israel à terra da 
promessa é retidão (Is 46.12-13), e é com retidão que o Senhor suscita Ciro para restaurar 
Israel à sua terra (45.13). Tal retidão será exposta diante de todo o mundo, pois Deus 
ajudará Israel. Nesse cumprimento da aliança Deus é declarado justo (Is 54.14), e a 
condição de Israel é a de ser justo, tsaddiq. 

A raiz apresenta uma progressão ou uma variedade de sentidos no seu emprego. 1) 
O sentido abstrato de conformidade a algum padrão (Gn 15.6; Abraão satisfazendo a 
exigência de confiança). 2) Uma característica descritiva de Deus (Dt 32.4; alguém justo 
e reto, em que o padrão é sua própria vontade e natureza como ser supremo). A ilustração 
do barro e do oleiro (Is 45.9-12) aponta para o acerto da decisão divina. 3) Quando 
aplicados a Deus, tsedãqâ ou tsedeq tem o sentido de retidão, sendo que as características 
divinas se tornam então o padrão definitivo da conduta humana. 4) A visita de castigo 
contra infrações morais é um exemplo de retidão, assim como o foram os juízos de Deus 
contra Faraó por recusar-se a deixar os israelitas sair (Êx 9.27). Pode-se dizer que julgar 
o pecado é uma necessidade divina para um Deus justo. 5) Deus mostra sua retidão ao 
vindicar aqueles do seu povo que o merecem (Gn 18.25). Embora essa retidão possa exigir 
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castigo, é seguida de misericórdia em face de arrependimento. 6) A obra de justificação 
é vista quando Davi suplica perdão (SI 51.14 [16]), clamando a Deus que, sem levar em 
conta o mérito do suplicante, conceda livramento e cumpra sua obrigação de acordo com 
seus próprios padrões. Nessa justificação está implícito o sacrifício substitutivo pelo 
pecado se oferecido sinceramente, conforme observado em Salmos 51.16-19 [18-21]. Esses 
versículos não são um acréscimo tardio ao salmo. Eles representam no AT o paralelo de 
Romanos 3.26. 7) A palavra descreve a posição justa dos herdeiros da salvação de Deus, 
sem que haja acusação alguma contra eles (Is 54.17); esta retidão, de fato possuída pelo 
Messias (Jr 23.6), é concedida por ele, apontando assim para a doutrina neotestamentária 
de Cristo como a nossa justiça. A retidão dos herdeiros divinos da salvação é a retidão do 
Messias atribuída a eles por Deus, mediante a fé na obra redentora do Messias, pela qual 
Deus os declara justos apenas por causa da graça proporcionada por intermédio daquela 
obra redentora. 8) Finalmente, em épocas do pós-exílio o sentido da raiz passa por um 
desenvolvimento e significa então, benevolência, esmolas, etc., como atos de um homem 
piedoso (cf. SI 112.9). 

Existem diferentes conceitos acerca do significado desta raiz. G. Schrenk cita que 
Diestel e Kautzsch desenvolvem "totalmente a idéia da ação consistente e normativa de 
Deus (o próprio Deus sendo a norma, em vez de estar acima dela)" (TDNT, v. 2, p. 195). 
O próprio Schrenk, no entanto, declara que ats'dáqã implica relacionamento. Alguém é 
justo quando atende a certas exigências que outrem faz a ele em virtude do 
relacionamento" 0ibid.). Ele não tenta comprovar esse conceito de relacionamento, mas 
baseia-se bastante na idéia de que o "segundo Isaías" sempre emprega a imagem de uma 
disputa legal mediante a qual Deus defende o povo que está numa aliança com ele, de 
forma muito parecida como um suserano no oriente antigo prometia fazê-lo num tratado 
de suserania. Esse conceito de aliança é tão destacado em Schrenk que ele chega a dizer 
o seguinte: "Esse vínculo entre justiça e salvação está arraigado de forma mais profunda 
no conceito de aliança. tsedáqá é a execução da fidelidade da aliança e das promessas da 
aliança. Como expressão do reinado judicial de Deus, a sua retidão significa que, devido 
à fidelidade pactuai a seu povo, ele os vindica e os salva" (ibid.). Devido a essa ênfase na 
aliança, a retidão divina se torna fidelidade às promessas e não há nenhuma justiça 
eterna de Deus a ser satisfeita por um substituto. Na verdade, a ação de resgatar de 
dificuldades o povo da aliança é igualmente retidão, salvação e vitória da parte de Deus. 

Snaith escreve de um ponto de vista semelhante. Ele sustenta que "os profetas do 
século oitavo empregam a expressão tsedeq-ts'dãqâ (retidão) num sentido ético.(...) O 
'segundo Isaías* pensava em tsedeq mais do ponto de vista daquilo que é realmente 
estabelecido neste mundo. E isso que triunfa e prospera" (op.cit., p. 87). Numa nota (p. 
89) ele alega que apenas nas passagens bem tardias de Isaías 26.19 ("terceiro Isaías", 
século terceiro) e de Daniel 12.2 (que ele sustenta que é do período dos macabeus) existe 
algum ensino sobre uma "vida ressurreta além-túmulo". Por isso (visto que se retraduzem 
os demais versículos sobre a ressurreição e se nega o ensino de tais versículos) ele diz que, 
para o israelita, a retidão, i.e., a salvação, "tem de envolver as bênçãos de honra 
provindas do homem e as de prosperidade geral". Dessa forma, devido à teoria crítica, 
evapora-se a afirmação bíblica da retidão pessoal do Deus vivo. 

Bibliografia: — B O U . T E R , John A . The righteousness of God. Interp 8 : 4 0 4 - 1 3 . — 

G I R D L E S T O N E , R . B . SOT. p. 1 5 8 - 6 9 . — S N A I T H , N . The distinctive ideas of the Old 

Testament. Philadelphia, 1 9 4 6 . — P A Y N E , J. B . The theology of the Older Testament. 
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Grand Rapids, 1962. — J O N E S , Edgar. The greatest Old Testament words. Londres, 1964. 
— K A Ü T Z S C H , E . Dle Derivate des Stammes tsdq im altentestamentlichen Sprachgebrauch. 

Tübingen, 1881. — H E E R B O T H , L. A. Der Begriff Gerechtigkeit im A.T., besonders in den 
Psalmen, Concordia Theological Monthly. 7:497-508. — LOFTHOUSE, W. F. The 
righteousness of Jahweh. ExpT 50:341-5. — J A C O B S , L. The concept of hasid in the 
Biblical and rabbinical literatures. JJS 8:143-54. — S W E T M A N , James. Some observations 
on the background of in Jeremias 23, 5a. Bib 46:29-40. — TDNT, v. 2, p. 212-4; v. 2, 
p. 174-8; 195-8. — THAT. v. 2, p. 507-29. 

H.G.S. 

1880 *2TTS (tsãhêb), (tsãhõb) reluzir. Ocorre somente no hofal, em Esdras 
8.27. T 

Termo Derivado 

1880a HM^ (tsãhõb) reluzente, amarelo (pêlo) (Lv 13). 

1881 (tsãhal) I, relinchar, guinchar (Et 8.15; Is 24.14). 

Termo Derivado 

1881a n^rrçp (mitshãlà) relincho (Jr 8.16; 13.27). 

1882 ^ H S (tsãhal) II, fazer brilhar. Ocorre somente no hifil, em Salmos 104.15. 

1883 "iríi (tshr). Aceita como raiz de: 

1883a finiS (tsõhar) I, meio-dia. 

1883b T & (tsõhar) II, telhado (Gn 6.16). 

1883c (yitshár) azeite virgem. 

1883d niTC ( tsãhar ) espremer óleo. Verbo denominativo. Ocorre somente no 
hifil, em Jó 24.11. 

tsõhar. Meio-dia. Meio-dia, o momento mais quente do dia, é hora da sesta (2 Sm 4.5). 
O brilho dessa hora simboliza a intensa pureza da justiça (SI 37.6; cf. Jó 11.17) e a bênção 
que bane a penumbra (Is 58.10). Também é visto como uma hora de segurança; por 
conseguinte, uma conquista levada a efeito nessa hora indica a força superior do 
conquistador (Jr 6.4; 15.8; 20.16; Sf 2.4). De outro lado, os rebeldes andam às apalpadelas 
nas trevas mesmo ao meio-dia (Dt 28.28 e s.; Is 59.10; Jó 5.14). Uma vez que o sol há de 
se pôr ao meio-dia no dia do juízo, as dificuldades daquele dia serão muito sérias (Am 8.9). 

yitshãr. Azeite virgem. O azeite proporciona luz, é usado para cozinhar e serve de 
ungüento. BDB identifica o vocábulo com o "azeite virgem", o produto natural, não 
processado, da oliveira. Quase sempre aparece junto com cereal (dãgãn) e vinho novo 
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(tirôsh) (q.v.); esses três produtos agrícolas eram a base alimentar dos moradores da 
Palestina. Por isso o governo providenciou a construção de armazéns para eles (2 Cr 
32.28). Israel recebeu garantias de que teria esses produtos como bênção divina por 
guardar a aliança (Dt 7.13; 11.13 e s.), mas que deixaria de tê-los quando deixasse de 
obedecer (Dt 28.49 e ss.). As primícias do cereal, do vinho novo e do azeite eram 
apresentadas aos sacerdotes, que agiam como representantes de Deus (Dt 18.4; Nm 18.12 
e s.). Com as reformas do rei Ezequias e do governador Neemias, o povo demonstrou 
desejo de seguir a aliança ao trazer abundantemente de suas primícias para os sacerdotes 
(2 Cr 31.5; Ne 10.35-39 136-401; 13.12). Infelizmente durante outros períodos o povo se 
esqueceu de que era Iavé quem lhe dava o cereal, o vinho novo e o azeite (Os 2.8 [2.10)). 
Visto que abandonaram Iavé, este por sua vez os abandonou, trazendo seca e a perda das 
safras (J1 1.10). No entanto, Deus nunca abandonou completamente o seu povo. Por meio 
de seus profetas ele predisse que haveria um tempo quando restauraria Israel à sua terra 
e abençoaria o seu povo com fartura de cereais, vinho novo e azeite (J1 2.19, 24; Os 2.22 
[241; Jr 31.12). As bênçãos seriam tão abundantes que as necessidades de Israel seriam 
satisfeitas e o opróbrio em que se encontrasse seria totalmente removido (J1 2.19). 
Somente em Zacarias 4.14 é que yitshãr é usado no sentido de ungir: "filhos do azeite" 
(lit.) eqüivale a "ungidos" (ARA ) . 

J.E.H. 

(tsaw). Veja o n? 1887c. 

1884 Klü (tsw 0. Aceita como raiz de: 
1884a HfcS (tsé'â) imundície, i.e., excremento humano (Dt 23.13; Ez 4.12). 

1884b n t à (tsõ'â) imundície (Is 28.8; Pv 30.12). 

1884c "KS (tsõ7) imundície (Zc 3.3). 

"IKjS (tsawwá V). Veja o n? 1897c. 

1885 (tsüd) I, caçar. 

Termos Derivados 

1885a (tsayid) caça, animal de caça. 
1885b "FS (tsayyãd) caçador (Jr 16.16, somente). 

1885c Wtsãd), I K q (metsad) fortaleza, cidadela (1 Cr 11.7; 12.8 [9]). 

1885d TteQ (mãtsôd) I, fortificações de sítio (Ec 9.14). 

1885e "râÇ (mãtsôd) II, instrumento de caça, rede (Pv 12.12; Jó 19.6). 

1885f iTTteq (metsôdá) I, rede (Ec 9.12; Ez 19.9). 

1885g iTTOO ometsüdâ) I, rede, presa (Ez 13.21; SI 66.11). 
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1885h rni^q (metsôdâ) II, fortaleza, cidadela (Is 29.7; Ez 19.9). 

1885i fiTTl^q (me tsüdâ ) //. fortaleza, cidadela. 

Caçar era um meio de cuidar do suprimento de comida e também proporcionava uma 
agradável variação na alimentação. Ninrode, o fundador de um reino na Babilônia e na 
Assíria, foi conhecido como um caçador muito capaz, e sua destreza tornou-se proverbial: 
"Como Ninrode, poderoso caçador diante do SENHOR" (Gn 10.9). Esaú distinguiu-se de 
Jacó, especialmente aos olhos do pai, como um bom caçador (Gn 25.27 e s.). Caçava-se 
freqüentemente com redes e vários tipos de armadilhas, conforme o indicam os dois 
termos derivados com o sentido de "rede". Pelo código levítico, era permitida a caça de 
aves e animais terrestres limpos; o caçador devia preparar o animal morto vertendo o 
sangue e cobrindo-o com terra (Lv 17.13; Dt 12.15; 14.5, uma lista de animais de caça 
considerados limpos). Além disso, Provérbios assinala que o caçador deve ser diligente, 
pois "o preguiçoso não apanha a sua caça" (IBB, Pv 12.27). 

Essa raiz é empregada metaforicamente para indicar alguém que está atrás da vida 
de outrem para destruí-la. A mulher adúltera está atrás da própria vida do homem, i.e., 
ela anseia por mais do que ele pode dar, tendo controle sobre toda a vida dele (Pv 6.26). 
Ainda mais pertinaz do que a mulher adúltera é aquela que, por meio de magia, caça as 
almas do povo de Deus (Ez 13.18). Deus está contra ela e livrará as almas caçadas e 
aprisionadas (Ez 13.20). Deus também está no encalço do ser humano, especialmente para 
juízo (Jr 16.16; cf. Jó 10.16). Devido à inconstância e rebeldia de Israel, Deus decretou: 
"enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos 
os outeiros, e até nas fendas das rochas" (Jr 16.16). Lamentações diz que esta afirmação 
se tornou a experiência do povo: "Caçaram-me como se eu fosse ave os que sem motivo são 
meus inimigos" (Lm 3.52). 

m r tsüdâ . II. Fortaleza, cidadela. Vocábulo aparentemente relacionado com m'tsãd, que 
significa "alto da montanha" ou "cume" e, por conseguinte, "fortaleza", "castelo" (árabe 
matsãdun), de onde se tem a palavra Masada, a chapada próxima do mar Morto, onde 
Herodes possuía um palácio-fortaleza. Na fenda das rochas a águia faz a sua fortaleza (Jó 
39.28). Mas o homem constrói sua fortaleza de pedras ou tijolos para proteger-se de 
perigos externos. No entanto, com bastante estratégia, pode-se tomar uma fortaleza; por 
exemplo, Davi capturou a fortaleza de Sião (2 Sm 5.7). Para o fiel, especialmente Davi, 
o próprio Deus era a fortaleza em quem ele confiava enquanto passava por suas 
tribulações (SI 18.2 [31; 91.2). 

Bibliografia: — McKANE, W . Prouerbs. In: Old Testament library. Westminster , 
1970. 

J.E.H. 

1886 "TUÉ (tswd). II. Aceita como raiz de: 

1886a (tsayid) provisão, alimento (Ne 13.15; Jó 38.41). 
1886b rtTS (tsêdâ) alimento (Js 1.11; Gn 42.25). 

1886c (tsid) suprir-se de provisões. Esse verbo denominativo ocorre somente 
no hitpael (Js 9.4, 12). 
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1887 *THS (tsáwâ) ordenar, incumbir. Ocorre no piei e no pual. 

Termos Derivados 

1887a (tsiyün) marco, sina*, monumento (2 Rs 23.17; Ez 39.15). 

1887b tniSG (mitswâ) mandamento. 
1887c tIS (ísau;) ordem 

A raiz designa a instrução de um pai para o filho (1 Sm 17.20), de um fazendeiro a 
seus lavradores (Rt 2.9), de um rei a seus servos (2 Sm 21.14). Isso reflete uma sociedade 
firmemente estruturada em que as pessoas tinham de prestar contas a Deus pelo direito 
de mandar (cf. 2 Sm 7.7; 1 Rs 1.35). O líder tinha, então, condições de mandar no povo 
e de esperar sua obediência (Js 1.9, 16). Deus nomeou Josué para suceder Moisés (Nm 
27.18 es.; Dt 31.14 e s.). Quando escolheu Davi para ser rei, Deus "ordenou que [DaviJ 
seja príncipe [nãgid]", isto é, nomeou-o como tal (1 Sm 13.14). A palavra do profeta possui 
autoridade porque ele fala tudo o que Deus lhe ordena (Jr 1.7; cf. Dt 18.18). 

Deus "ordenou" que o mundo viesse a existir (SI 33.9; Is 45.12). Por essa razão todas 
as criaturas e elementos obedecem às suas ordens (cf. 1 Rs 17.4; Jó 37.12; SI 78.23). Deus 
também dirige o curso da História ao decretar acontecimentos cruciais; na verdade, 
nenhum evento decisivo acontece sem que Deus o ordene (Lm 3.37). Ele até mesmo 
decreta que seu povo seja vitorioso (SI 44.4 (5]). 

Deus provê os meios para que seja realizado aquilo que ele determina. Por exemplo, 
ele instruiu Moisés acerca da fabricação do mobiliário e da tenda da congregação; então 
inspirou Bezalel e Aoliabe com o Espírito de sabedoria a fim de serem capazes de dar 
conta da tarefa (Êx 31.2-6; 35.30—36.1). No que diz respeito à fabricação desses objetos, 
o texto primeiramente detalha as instruções e então descreve o cumprimento cuidadoso 
das ordens de Deus por Israel (Êx 25-30; 36-39; Lv 8; cf. Êx 39.5, 7, 32, 42 e s.). 

Deus assegura a veracidade de sua palavra ao ordená-la; ele ordenou a aliança (SI 
105.8; 111.9) e ordenará bênçãos aos que são fiéis à aliança (Dt 28.8; SI 133.3). Deus se 
lembra daquilo que ordenou e é cuidadoso em cumprir cada aspecto que lhe cabe na 
ordem determinada (1 Cr 16.15). 

A bênção acompanha a obediência aos mandamentos de Deus; a rebelião, contudo, 
traz maldições (Dt 11.26 e ss.). Adão e Eva desobedeceram e encontraram maldições (Gn 
3.16-19). Em contraste, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca; Noé fez tudo que 
Deus lhe ordenou e sobreviveu ao dilúvio (Gn 6.22; 7.5). Israel obedeceu às ordens de 
Deus no êxodo, em particular àquelas pertinentes à páscoa, e o povo se viu livre da 
escravidão (cf. Êx 12.28, 50). Mas infelizmente estava disposto a abandonar o caminho 
que Deus ordenara (cf. Dt 31.29). Seguir os seus mandamentos resulta numa vida boa e 
longa (Dt 5.33). Israel, portanto, não deveria desviar-se para a direita nem para a 
esquerda daquilo que Deus lhe ordenara (Dt 5.32). A obediência à ordem divina passa a 
ser a justiça daquele que obedece (Dt 6.25). 

Deus mandou Ezequias, que padecia de uma enfermidade mortal, "ordenar" (lit.) sua 
casa, i.e., ele devia dar conta de todas as suas responsabilidades ou, então, delegá-las aos 
seus sucessores (2 Rs 20.1). Jacó também deu ordens a seus filhos acerca de seu 
sepultamento (Gn 49.29, 33). 
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mitswâ. Mandamento. Numa situação de aquisição de uma gleba de terra, mitswâ 
refere-se aos termos do contrato (Jr 32.11). É também a palavra empregada pela escola 
de sabedoria para designar a instrução ministrada por um professor a seu aluno (Pv 2.1; 
3.1). Num maior número de vezes os mandamentos são as estipulações específicas da 
aliança. A palavra é usada em referência aos Dez Mandamentos em Êxodo 24.12. 

Deus revela claramente os seus mandamentos a fim de que estejam ao alcance de 
todo o povo. Ninguém precisa passar a vida inteira em busca deles (Dt 30.11). Eles estão 
à disposição. O Senhor sai em busca do homem muito antes de o homem procurá-lo. Os 
mandamentos de Deus são considerados puros (SI 19.8 [91), verdadeiros (SI 119.151), 
confiáveis (SI 119.86), retos (SI 119.172). O homem de fé tem prazer nos mandamentos 
de Deus, e é chamado de bem-aventurado (SI 119.47; 112.1). Os mandamentos de Iavé 
proporcionam uma compreensão mais profunda do significado da vida a fim de que ela 
seja vivida em seu sentido completo (SI 19.8 e s. [9 e s j ; cf. Dt 5.29; 6.2; 8.11). Seguir os 
mandamentos de Deus dá à pessoa sabedoria e o respeito dos que estão ao seu redor (cf. 
Dt 4.5 e s.). Conseqüentemente aquele que os segue é elevado, em muitos casos, a uma 
posição de liderança. De igual forma Israel se tornaria uma nação líder caso permanecesse 
fiel aos mandamentos do Senhor (Dt 28.13). O esplendor que ela experimentou nos 
reinados de Davi e Salomão é um testemunho da validade dessa afirmação. O motivo pelo 
qual Israel deveria obedecer aos mandamentos repousa no próprio Deus (Lv 22.31). Pela 
sua própria natureza Deus sabe o que é melhor para o seu povo e pela posição de Deus 
o povo está fadado a servi-lo. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos (Dt 
11.1). Por esse motivo ele mostra a sua reverência (ou temor) a Deus e desenvolve uma 
caminhada com Deus (Dt 8.6; 13.4 (51). Deus estende o seu amor (hesed) àqueles que lhe 
obedecem (Dt 5.10). 

Para cumprir os mandamentos, o homem precisa lembrar-se deles. Os hebreus 
deviam fazer franjas (ou borlas) nas extremidades de suas roupas, o que devia lembrá-los 
da lei (Nm 15.39). Eles também deviam prender as palavras de Deus na testa e nas mãos 
e escrevê-las nos batentes da porta de suas casas. Os pais deviam ensiná-los aos filhos 
e falar deles freqüentemente (Dt 6.69). Os mandamentos foram preservados ao ser 
escritos no livro da lei (Dt 30.10). Entretanto, eles não possuem nenhum valor real caso 
sejam considerados apenas um documento humano aprendido por simples memorização 
(Is 29.13 e s.). 

Ademais, em sua depravação o homem é tentado a, de um lado, rejeitar os 
mandamentos de Deus e, de outro, acrescentar-lhes idéias, ao interpretá-los nos mínimos 
detalhes. Essa segunda possibilidade conduz à sensação de arrogância autoconfiante de 
que se está prestando até mesmo um favor a Deus. E por isso que Deus declara que não 
se deve acrescentar algo aos mandamentos dados nem deles retirar alguma coisa (Dt 
12.32 [13.11; cf. 5.32). 

A violação de qualquer mandamento resulta em culpa e na necessidade de expiação 
(cf. Lv 4). Mas todo aquele que chega ao ponto de fazer pouco caso dos mandamentos 
divinos é eliminado do povo de Deus (Nm 15.31). A desobediência de Salomão aos 
mandamentos no final da sua vida resultou na divisão do reino (2 Rs 11.31-39; 14.8). 
Então a desobediência ininterrupta de vários reis, especialmente Manassés, levou ao fim 
da dinastia davídica. Mas Deus estendeu a sua misericórdia a Israel mesmo no cativeiro 
(cf. Ne 1.8 e s.). E, por intermédio do Messias, cumprirá sua promessa a Davi. 
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No período pós-exílico desenvolveu-se a classe dos escribas. Eles eram hábeis nos 
mandamentos, i.e., interpretavam a lei para o povo (Ed 7.11). 

O escritor de Eclesiastes investigou todas as possibilidades em busca do sentido da 
vida e chegou à seguinte conclusão: "De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus, 
e guarda os mandamentos; porque isto é o dever de todo homem" (12.13). 

tsaw. Ordem, preceito. Em Isaías 28.10, 13 a palavra aparece em paralelo com qaw 
("regra", q.v.). Alguns são da opinião de que estas são imitações sarcásticas e elípticas com 
que se zombava da fala do profeta. Uma sugestão é a do som de um professor e seu aluno 
constantemente recitando o alfabeto. Outra possibilidade é um som alusivo à raiz ts-w-h, 
"ordenar". Outra é de que é o balbuciar de um neném. O contexto é claro; as pessoas estão 
ridicularizando a mensagem de Isaías, dizendo que é palavrório sem sentido (v. 10); ele 
por sua vez anuncia que esse palavrório será o padrão pelo qual serão julgadas (v. 13). 
Em Oséias 5.11 tsãw ("[Efraiml se compraz em abandonar a 'regra'") é emendado pela 
LXX para shãw\ "vaidade" ("foi do seu agrado andar após a vaidade"). Caso tsaw 
signifique "algo sem valor" e qaw seja uma linha de medir usada para separar algo para 
a destruição, então o jogo com os sons de Isaías 28.10, 13 se baseia no vocabulário de 
julgamento. 

Bibliografia: — K A I S E R , Otto. Isaiah 13—39. Westminster Press, 1 9 7 4 . — Y O U N G , 

E. J. The book of Isaiah. v. 2. Eerdmans, 1 9 6 9 . — W O L F F , Hans Walter. Hosea. Fortress, 
1974. — THAT. v. 2, p. 530-5. 

J.E.H. 

ITO (tswh). Veja o n? 1909. 

1888 mjS (tsãwah) gritar (Is 42.11, somente). 

Termo Derivado 

1888a nms (ts'wãhá) clamor (Jr 14.2; SI 144.14). 

1889 (tswl). Aceita como raiz de: 
1889a r t e (tsülâ) abismo oceânico (Is 44.27). 

1889b nViSQ (metsôlâ), tfpiSP (m'tsülâ) profundeza, abismo (Jó 41.23; Êx 
15.5). 

1889c rtoia (m'tsulâ) depressão, cavidade (Zc 1.8). 

1890 *GVJ (tsüm) jejuar. 

Termo Derivado 

1890a DÍS (tsôm) jejum. 
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Jejuar é privar o corpo de ingerir alimento como sinal de que a pessoa está 
experimentando uma grande tristeza. O pesar é também expresso com choro e lamento 
e com o cobrir-se com pano de saco e cinzas (Et 4.3). Aquele que jejua diz com isso que 
está se afligindo a si mesmo ou à sua alma, i.e., o seu íntimo. Era possível jejuar em favor 
de outrem, por exemplo, o salmista pelos seus inimigos durante a enfermidade destes (SI 
35.13). Na maioria das vezes o jejum ia do nascer ao pôr do sol (cf. 2 Sm 1.12) e podia ser 
abstinência total ou parcial (SI 35.13; Dn 10.3). O jejum acompanhava o luto pelos mortos, 
e em casos de grande tristeza durava sete dias (1 Sm 31.13). Também se jejuava para 
obter a atenção de Deus quando a pessoa sofria por motivo de doença. O filho ilegítimo 
de Davi com Bate-Seba esteve gravemente doente, por isso Davi jejuou e pranteou por 
muitos dias (2 Sm 12.16 e ss.). Ao sétimo dia Davi soube que a criança morrera; ele então 
levantou-se, lavou-se, ungiu-se e trocou de roupas, pois percebeu que agora que a criança 
estava morta ele não alcançaria mais o seu intento (2 Sm 12.20-23). 

O jejum também era praticado quando se tinha de tomar uma decisão difícil. Ester, 
planejando conseguir o favor do rei e reverter o decreto de Hamã, colocou-se debaixo da 
misericórdia e da possível ira do rei, o que poderia resultar em sua morte. Por isso, ela 
solicitou que todos os judeus jejuassem e suplicassem a Deus em favor da sua missão (Et 
4.16). Neemias jejuou ao saber da triste condição de Jerusalém (Ne 1.4) e então passou 
a agir para consertar a situação. Aparentemente, antes de alguém ser apedrejado por 
blasfêmia, o povo lamentava com jejum o pecado e a execução que se avizinhava (1 Rs 
21.9, 12). O jejum também pode ser feito ao se saber do pecado de alguém. Quando Elias 
condenou Acabe pela morte de Nabote, ele lamentou vestido de pano de sacos e jejuou. 
Deus teve misericórdia de Acabe e adiou o castigo sobre sua casa (1 Rs 21.27 e ss.). 

Um indivíduo podia interceder com súplicas e jejum em favor de toda uma nação. 
Daniel confessou o seu pecado e os do seu povo, que eram a causa de terem sido levados 
para o cativeiro (Dn 9.3-19). Gabriel respondeu à oração de Daniel, assegurando-lhe o fim 
do cativeiro e prometendo-lhe o estabelecimento de uma nova aliança (Dn 9.22-27). 

Convocava-se a nação a jejuar nas épocas das piores crises, tais como em tempos de 
pragas, de ameaça militar ou da morte de um rei. Josafá proclamou jejum porque os reis 
de Moabe e Amom estavam planejando um ataque contra Judá. O povo reuniu-se em 
Jerusalém. Josafá conduziu a assembléia em oração. Então Jaaziel, um levita, inspirado 
pelo Espírito do Senhor, anunciou a certeza de salvação. Seguiram-se orações e louvores 
vibrantes. Depois disso Josafá conduziu o exército ao combate, mas Iavé já desbaratara 
os inimigos; o exército só tinha de apanhar os despojos (2 Cr 20.1-29). Em 604, quando 
o exército babilônio esteve acampado contra Ascalom, a cerca de três dias de marcha de 
Jerusalém, o rei Jeoaquim proclamou jejum. Jeremias aproveitou a ocasião para Baruque 
ler as profecias de Jeremias perante o povo junto à Porta Nova do templo (Jr 36.1-10). 
Jeremias queria que o povo, deixando de lado uma manifestação exterior de contrição, 
partisse para um arrependimento verdadeiro. Em outra oportunidade, Joel previu a vinda 
do dia de Iavé; por isso ele exortou o povo a santificar um jejum e a convocar uma 
assembléia solene (J1 1.14; 2.15). Ele proclamou que, se o povo se arrependesse de verdade 
com lamento e jejum, então Deus seria gracioso e adiaria o dia do juízo (J1 2.12-14). O 
caso de Nínive mostra o desejo divino de oferecer misericórdia e não de impor o juízo. Ao 
ouvir a proclamação do juízo por Jonas, os ninivitas proclamaram um jejum e se 
arrependeram. Com isso adiaram por algum tempo o dia de juízo (Jn 3.5-10). 
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Certos dias do calendário eram consagrados a um jejum nacional, dos quais o mais 
destacado era o Dia da Expiação (Lv 16.29, 31; 23.27-32; o jejum está indicado na 
expressão 'nh npsh, "afligir a alma"). Parece que o número de tais dias cresceu no período 
pós-exílico. Zacarias 8.19 relaciona quatro dias de jejum durante o ano. Um dia de jejum 
precede a celebração de Purim (Et 9.31). A época do NT os piedosos jejuavam 
semanalmente às segundas e quintas-feiras (cf. Lc 18.12). 

O jejum em si não fazia com que Iavé se voltasse para o seu povo. Ele não se deixava 
aplacar simplesmente pelas aflições do corpo. Um jejum verdadeiro deveria indicar que 
as pessoas estavam buscando seriamente a justiça, o que incluía cuidar dos pobres e 
necessitados (Is 58; cf. Jr 14.12; Zc 7.5). No entanto, quando o Senhor trouxer 
derradeiramente a salvação ao seu povo, os meses de jejum serão transformados em festas 
de alegria e regozijo (Zc 8.19). 

Bibliografia: — GUTHRIE, Jr. H. H. Fast, fasting. In: IDB. v. 2, p. 241-4. — LEWIS, 
J. P. Fast, fasting. In: ZPEB. v. 2, p. 501-4. — TDNT. v. 4, p. 927-31. — THAT. v. 2, p. 536-7. 

J.E.H. 

1891 J7TK (tsw0- Aceita como raiz de: 

1891a O^SSpS (tsa'ãtsu'im) objetos feitos, imagens (2 Cr 3.10, somente). 

1892 (tsüp) escorrer, transbordar (Lm 3.54; Dt 11.4). 

Termos Derivados 

1892a spx (tsúp) favo (Pv 16.24; SI 19.11). 
1892b HSS (Ítsãpâ) transbordamento (Ez 32.6). 

1893 p S (tsúts) I, florescer; brilhar, faiscar. 

Termo Derivado 

1893a t p S (tsits) flor, lâmina. 

O verbo tsúts refere-se ao crescimento de plantas e ao refulgir de uma coroa. A coroa 
do governante de Sião refletirá luz, em contraste com a vergonha com que seus inimigos 
serão vestidos. A injustiça também pode florescer, mas Deus vem para destruí-la no dia 
do juízo (Ez 7.10). 

tsits. Flor, lâmina. Dentro do templo construído por Salomão, o cedro foi talhado na 
forma de colocíntidas e flores abertas (1 Rs 6.18). Na parede também havia figuras 
esculpidas de querubins, palmeiras e flores abertas (6.29). Semelhantemente entalhadas 
eram as duas portas de oliveira que conduziam ao santuário interior (6.32) e as portas 
dobráveis de abeto ou cipreste que levavam até a nave (6.34 es.). 

tsits também designa a lâmina de ouro puro em que estava gravada a expressão 
"Santo ao Senhor" e que era colocada numa renda azul e posta como um diadema sagrado 
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no turbante do sumo sacerdote (Êx 28.36 e s., IBB; 39.30). Dessa maneira Arão carregava 
sobre si a iniqüidade das ofertas sagradas a fim de que fossem aceitas diante de Iavé (Êx 
28.38). 

Durante a peregrinação no deserto as tribos contestaram a função sacerdotal da casa 
de Arão (Nm 17.1-11 [16-26]). A contestação foi resolvida quando cada tribo colocou sua 
vara diante do testemunho na tenda da congregação. Deus demonstrou em definitivo que 
apenas a casa de Arão fora escolhida para o sacerdócio, pois somente a vara de Arão 
brotara, florira e dera amêndoas maduras (Nm 17.8 [23]). 

A duração da vida humana é comparada à flor que desabrocha no campo, a qual logo 
se vai e murcha quando nela sopra o vento (SI 103.15 e s., cf. SI 90.5 e s.; Jó 14.1 e s.). 
Em Isaías a flor que murcha é contrastada com a palavra duradoura de Deus (Is 40.6 e 
ss). Os ímpios também, por uma temporada, podem prosperar abundantemente e 
experimentar um esplendor imponente, mas, embora vicejem como a erva que brota, estão 
fadados à destruição eterna (SI 92.7 [8]). Semelhantemente a flor de Efraim, i.e., a sua 
gloriosa formosura, murchará e será destruída diante da impetuosa ira de Iavé, ou seja, 
seus ricos vales serão pisoteados (Is 28.1-4). Em contraste, durante o reinado do rei justo, 
homens florescerão nas cidades (SI 72.16). Israel também florescerá abundantemente e 
encherá a terra toda com suas colheitas (Is 27.6). Suas ricas colheitas facilmente 
sustentarão as pessoas. 

J.E.H. 

1894 (tsúts) II, fitar, espreitar. Ocorre somente no hifil, em Cantares 2.9. 

1895 *p'(tsüq) I, constranger, apertar, oprimir. Ocorre somente no hifil. 

Termos Derivados 

1895a piü (tsôq) constrangimento, aflição. Ocorre somente em Daniel 9.25. 

1895b (tsãqâ) aflição, pressão. 
1895c p^lü (,mütsãq) constrangimento, aflição. 
1895d piiG (mãtsòq) dificuldades, aflição. 
1895e np-^O (m'tsüqà) aflição. 

tsüq refere-se a uma forte motivação íntima ou a uma grande pressão externa. Eliú 
assim descreve a forte inclinação que sentia de falar a Jó e seus consoladores: "o meu 
espírito me constrange" (Jó 32.18). Sansão por duas vezes cedeu à pressão externa feita 
por duas filistéias que o importunaram (Jz 14.17; 16.16). O vocábulo abrange a aflição 
criada por um inimigo que sitia um povo. O inimigo pode ser chamado de "aquele que 
causa aflição" (lit., Is 51.13; ARA, "tirano"). 

Deus pode afligir o seu povo numa tentativa de levá-los ao arrependimento e à 
salvação (Is 29.2). A pior maldição do juízo que Deus traz contra seu povo desobediente 
é a aflição do cerco e do cativeiro. A aflição será tão dura que os moradores até mesmo 
comerão seus filhos (Dt 28.53, 55, 57; Jr 19.9 [mãtsòq]). Isaías anuncia que nessa ocasião 
Israel infelizmente deixará de buscar consolo no Deus Criador e, em vez disso, continuará 
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a temer o opressor destruidor (Is 51.13). Mas, felizmente, Deus é capaz de conceder alívio 
ao seu povo (Is 51.14). 

O Dia do Senhor é descrito como um dia de grande "angústia" (metsúqâ, ARA), 
alvoroço e escuridade (Sf 1.15). Será um tempo de densas trevas, mas nessas trevas 
jorrará a luz que vem do próprio Deus ao intervir na história humana por intermédio do 
seu Messias (Is 8.22-9.2 (8.22-9.11). 

J.E.H. 

1896 pilí (tsúq) //, derramar, fundir. Provavelmente uma variante de yãtsaq. 

Termo Derivado 

1896a (mãtsüq) base fundida, coluna. 

A engenhosidade humana se vê nas grandes e variadas habilidades técnicas do 
homem. Conforme o assinala Jó, uma dessas habilidades é a sua capacidade de extrair 
da terra minerais preciosos (Jó 28.1-4); ele descobriu como fundir o minério de cobre (v. 
2). Mas a verdadeira sabedoria supera em muito essas habilidades e não pode ser 
adquirida (Jó 28.12-19). Ela pertence exclusivamente a Deus e é descoberta pelo homem 
quando ele teme a Iavé (Jó 28.23-28). Em Jó 29, Jó descreve as honras e bênçãos que 
experimentou antes de sua grande provação. Uma bênção foi que a rocha verteu azeite 
para ele (v. 6). A abundância de azeite para ungir o corpo era privilégio dos ricos. (Quanto 
a essas duas passagens, Dhorme sustenta que yãtsúq é particípio passivo do qal de 
yãtsaq, "duro".) Isaías 26.16 também é uma passagem difícil; tsãqün é emendado de 
diversas maneiras. Mas lQIsa registra da mesma maneira, e E. J. Young sustenta que a 
raiz da palavra é tsüq. A passagem descreve a aflição do povo de Deus durante uma época 
de castigo. O povo derrama o coração em oração, mas está tão oprimido que fala apenas 
em cochicho (Is 26.16). 

mãtsüq. Base fundida, coluna. 1 Samuel 2.8 afirma que Deus possui as colunas da 
terra, portanto ele tem o controle de tudo que acontece na terra. A palavra também 
descreve um penhasco rochoso perto de Micmás, que muito provavelmente tinha a forma 
de uma coluna (1 Sm 14.5). 

Bibliografia: — DHORME, E. Job. Londres, Thomas Nelson, 1967. — YOUNG, 
Edward J. The book of Isaiah. v. 2. Eerdmans, 1969. 

J.E.H. 
1897 "".lü (tswr). I. Aceita como raiz de: 

1897a (tsawwã V) pescoço. 
1897b (tsawwãrôn) colar (Ct 4.9). 

tsawwã'r . Pescoço. (Em Jó 15.26, a ARA emenda para "obstinadamente"). A 
proeminência do pescoço faz dele o lugar para se colocarem jóias (Gn 41.42; Ct 1.10). O 
trabalho árduo pode ser descrito em termos de "pôr o pescoço a trabalhar" (lit., Ne 3.5). 
Descreve-se a total sujeição de um inimigo como o colocar o pé sobre o pescoço de um 
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inimigo prostrado, como, por exemplo, no tratamento dispensado por Josué aos cinco reis 
do sul de Canaã (Js 10.24). O doce sentimento de reencontro é expresso pelo abraço e pelo 
choro ao pescoço (Gn 33.4; 45.14). Em contraste, o orgulhoso pode expressar sua 
arrogância com o empinamento do pescoço (SI 75.5 [6]; cf. Jó 15.26, em que "cerviz" (IBBJ 
tem a conotação de força e arrogância). 

O pescoço é considerado um lugar de força, sem dúvida alguma porque os animais 
são arreados para o trabalho com um jugo posto sobre o pescoço. Tanto o cavalo quanto 
o ''leviatã" (IBB; ARA, "crocodilo") possuem grande força no pescoço (Jó 39.19; 41.1, 22 [14]). 
Quando um povo se submete à autoridade de uma nação mais poderosa, é descrito como 
o povo que carrega um jugo, um símbolo da aliança de suserania (Jr 27.8, 12; 28.14). Deus 
e seu povo estão presos a tal jugo. Inicialmente Deus, em sua bondade, poupou Efraim de 
ser submetido ao jugo, mas, por causa de sua rebelião, Efraim teve de se submeter (Os 
10.11; cf. Mq 2.3). Lamentações expressa-o da seguinte maneira: "O jugo das minhas 
transgressões está atado pela sua mão; elas estão entretecidas, subiram sobre o meu 
pescoço" (1.14; cf. 5.5). Em contraste, o libertar-se de um governo estrangeiro é descrito 
como a quebra de um jugo. Deus prometeu quebrar o jugo do cativeiro babilônico (Jr 30.8; 
cf. Is 10.27; Gn 27.40). Semelhantemente, num antegozo do grande livramento que o servo 
sofredor haveria de conquistar, Isaías exortou: "levanta-te..., ó Jerusalém; solta-te das 
cadeias de teu pescoço" (52.2). 

J.E.H. 

1898 " m (tsúr) II, atar, sitiar. 

Termos Derivados 

1898a -TlISü (mãtsôr) cerco, trincheira. 
1898b tiTTOD (m'tsürâ) fortaleza. 

Essa raiz tem o sentido de dar segurança a um objeto valioso, tal como dinheiro (2 
Rs 5.23), sendo semelhante a tsãrar I (q.v.). Aplicado à ação militar, significa atacar 
incansavelmente a fortaleza inimiga. Faziam-se todos os esforços para cortar as linhas de 
suprimentos (especialmente água, cf. 2 Sm 12.27) que chegavam à cidade e para evitar 
que as pessoas escapassem. As táticas incluíam fazer um aterro para chegar ao muro e 
empregar aríetes e torres para romper o muro (cf. 2 Sm 20.15; Ez 26.8 e s.). Os moradores 
de uma cidade sitiada sofriam a ameaça tanto da espada quanto da fome, por esse motivo 
alguns se rendiam ao inimigo para sair com vida (Jr 21.9). Sob essas condições a 
disciplina era mínima, e a tensão dentro da cidade aumentava à medida que disparavam 
os preços de qualquer coisa parecida com comida (2 Rs 6.25). Os assírios levaram três 
anos para capturar Samaria (2 Rs 17.5). Às vezes os exércitos, vitoriosos no campo de 
batalha, eram incapazes de tomar uma fortaleza (2 Rs 16.5). 

A lei proibia que Israel, enquanto sitiava uma cidade, destruísse as árvores frutíferas 
(Dt 20.19 e s.). 

mãtsôr. Cerco, baluarte, defesa, sitiado. 
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metsürâ. Fortaleza, cercado. Esses substantivos, que também podem ser usados como 
adjetivo, referem-se ao cerco em si ou a fortificações tanto defensivas quanto ofensivas. 
O salmista emprega a imagem de uma cidade sitiada para descrever a imensa bênção que 
o Senhor lhe concedera ao manifestar seu amor imutável de tal forma que se levantou o 
cerco representado por suas dificuldades (SI 31.21 (221). 

Metaforicamente esse verbo expressa o esforço total de Deus de confrontar o salmista 
de todos os lados, não lhe restando nenhum lugar para fugir da presença divina (SI 
139.5). Em Cantares 8.9 o vocábulo se refere figuradamente à defesa que uma jovem deve 
levantar para manter-se moralmente segura. 

As cidades muradas eram um fator importante nas guerras travadas na antigüidade. 
Os muros eram uma proteção bem-vinda, e a população dos arredores se apinhava nas 
cidades em épocas de ataque. Mas, caso o cerco não fosse logo levantado, os muros 
tornavam-se uma armadilha, e o povo passava por um duro sofrimento. A prática usual 
— até a Idade Média — era oferecer anistia a uma cidade sitiada. Caso rejeitada a 
anistia, todos os moradores estavam sujeitos a ser mortos se e quando a cidade caísse. 
Esse tipo de guerra total levava muitas cidades a se render para não enfrentar a 
destruição. (Cf. a disposição dos homens de Jabes-Gileade de se entregar, 1 Sm 11.3.) 
Israel deveria acolher este conceito de guerra total na conquista da Palestina (Dt 20.16-
18). Mas o indivíduo israelita não podia lucrar com a pilhagem — tudo era consagrado ao 
Senhor (Js 6.24). Entretanto, em guerras fora da terra, Israel devia oferecer anistia e, 
caso esta fosse rejeitada, não deveria matar os não-combatentes (Dt 20.12-15). 

O castigo por quebrar a aliança de Deus era que o próprio Israel seria sitiado e 
experimentaria enormes dificuldades (Dt 28.47-57; Is 29.1-4; Jr 19.8 e s.). 

Bibliografia: — YAD IN , Yigael. The art of warfare in Biblical lands. v. 1 e 2. 
McGraw Hill, 1963. 

J.E.H. 

1899 "í-ilS ( tsur ) III, ser hostil com, ser adversário, oprimir. 

Essa raiz descreve o ato de incitar alguém a se envolver num conflito ou combate (cf. 
Jz 9.31). Israel não devia provocar Amom ou Moabe à guerra, pois Deus não dera a Israel 
pedaço algum das terras daqueles dois países (Dt 2.9, 19). De outro lado, Deus prometeu 
a seu povo que, se fosse obediente, todo aquele que com ele fosse hostil experimentaria 
a hostilidade divina (Êx 23.22). Esse verbo tem sentido semelhante ao de tsárar II, do 
qual provavelmente é uma variante. 

J.E.H. 

1900 (tsúr) IV, formar, moldar. Possivelmente uma variante de yãtsar. 

Termos Derivados 

1900a (tsürâ ) formato, modo. 

1900b "VS (tsir) imagem (Is 45.16; SI 49.5). 
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"Formar" diz respeito à confecção de um objeto de acordo com um certo modelo, 
especialmente um metal que pode ser modelado. Hirão fundiu duas colunas de bronze 
para o templo (1 Rs 7.15). No Monte Sinai, com o emprego de um instrumento de talhar, 
do ouro Arão modelou o bezerro (Êx 32.4). É objeto de debates o texto de Jeremias 1.5, em 
que Deus afirma que formou Jeremias no ventre; o ketib favorece tsür como a raiz do 
verbo ali existente, e o qerê, yãtsar; no entanto, dados provenientes dos MMM favorecem 
a possibilidade de um wãw estar no lugar de um qãmets hãtúph\ nesse caso o ketib e o 
qerê procedem de yãtsar. 

tsürâ. Formato. Quatro vezes em Ezequiel 43.11 (três vezes a ARA (que traduz por 
"planta"! emenda a passagem com base no texto grego). O vocábulo refere-se ao formato 
do templo. Seu formato é cuidadosamente descrito porque Deus deseja que o povo cuide 
para que os objetos se conformem exatamente à sua descrição. Conquanto o texto seja 
difícil em Salmos 49.14 (15], "formato" (ARA, "formosura"; cf. BJ) muito provavelmente se 
refere à substância que sobrevive ao cadáver e é consumida no Sheol (mas veja-se she'ôl). 

Bibliografia: — BRIGGS, Charles, & Emilie BRIGGS. The book of Psalms. In: ICC. 

J.E.H. 

1901 "Yí^ (tswr). V. Aceita como raiz de: 

1901a f i r a (tsür) rocha. 

tsür aparece cerca de 75 vezes. A palavra "rocha" designa matacães ou formações de 
pedra e também o material de que são feitas as montanhas (Jó 14.18, em que "rocha" é 
paralelo de "monte"). "Rocha" pode servir de topônimo, por exemplo, "Rocha das Cabras 
Monteses" (1 Sm 24.2 [3], BJ; cf. Jz 7.25; 2 Sm 2.16). As rochas podem abrigar surpresas 
agradáveis para o homem, tais como mel silvestre (SI 81.16 [17]) e jóias preciosas (Jó 
28.10). As rochas proporcionam refúgio, mas no dia do juízo as pessoas buscarão refúgio 
em vão nas cavernas das rochas (Is 2.19 e ss.). Pessoas gravavam desenhos e escritos 
acerca de todos os aspectos da vida em várias formações rochosas. Tais escritos em pedra 
permanecem para sempre (Jó 19.24). 

A rocha, por sua imponência e dureza, permite muitos usos metafóricos. Aqueles que 
confiadamente ocupam suas moradias de modo que um inimigo não os derrote são 
chamados de "rocha" (Jr 21.13). Os deuses das nações são chamados de rocha (Dt 32.31, 
37); são-lhes atribuídas as qualidades de força e confiabilidade. É possível que em alguns 
lugares as Escrituras estejam fazendo um jogo de palavras pelo fato de que alguns desses 
ídolos não passavam de estátuas esculpidas em pedra. Israel, indócil e errante, chegou ao 
ponto de afirmar que uma pedra ('eben) deu-o à luz (Jr 2.27). 

Albright, que prefere a tradução "monte", afirma que tsür era um nome comum para 
designar divindades na Síria e na Anatólia e é um antigo apelativo (AYGC, p. 24, 188 e s.). 
Ele acertadamente acrescenta que esses apelativos foram usados pelos israelitas, sem que 
junto com isso recebessem também as divindades pagãs a quem as palavras eram 
aplicadas pelas nações ao redor. 

O próprio Iavé é muitas vezes chamado de "Rocha"; 1 Samuel 2.2 diz: "Rocha não há, 
nenhuma, como o nosso Deus". Iavé é uma Rocha, não sendo representado como um ídolo 
esculpido em pedra, mas indicando que se pode confiar plenamente nele. Ele é uma fonte 
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segura de força e permanece por todas as gerações. Nele não se vê injustiça; é totalmente 
justo e reto (Dt 32.4; SI 92.15 [16]). Deus é Rocha de salvação (Dt 32.15; SI 89.26 [27]). 
Ele é um forte refúgio em que seu povo pode se abrigar de qualquer dificuldade (cf. SI 
94.22). Na aflição os salmistas clamam a Iavé para poderem experimentar a segurança 
de inabalável solidez (SI 27.5; 28.1). Por conseguinte, tsâr aparece em nomes teofóricos: 
Zuriel (Nm 3.35, "minha Rocha é 'êl [isto é, Deus]", Zurisadai (Nm 1.6, "minha Rocha 
é shadday [isto é, o Todo-poderoso]". O homem que depende de Deus como a sua Rocha 
não será muito abalado (SI 62.2, 6, 7 [3, 7, 8]). Quando os israelitas se extraviam, Isaías 
exorta-os a "olhar para a rocha de que foram cortados" (Is 51.1). É possível que ele esteja 
fazendo alusão a Deuteronômio 32.4. Iavé deu à luz Israel por meio da fé que Abraão 
tinha nele. Isaías estimula o povo a confiar em Iavé; como conseqüência disso, ele 
experimentará paz perfeita (Is 26.4 e s.). A palavra "rocha" possui uma conotação de 
qualidade de força que se aplica não apenas à defesa, mas também à liderança agressiva 
em combate (SI 18.31-48 [32-49]; 144.1). A qualidade de solidez real dá a Habacuque a 
certeza de que Iavé levará os ímpios a juízo (Hc 1.12). A capacidade de Iavé de, como 
Rocha, proteger e ajudar seu povo distingue-o como a única Rocha verdadeira (2 Sm 
22.32; Is 44.8). 

O Messias é chamado de "rocha de ofensa" (Is 8.14). Ele não pode ser desconsiderado; 
todos os que entram em contato com ele tomam consciência de seus pecados e da 
incompreensão acerca da maneira divina de conceder salvação. Alguns tropeçam e, 
arrependidos, se quebrantam; outros caem e são esmagados pela própria rocha (cf. Mt 
21.42 e ss.; Rm 9.32 e s.; 1 Pe 2.8). 

No deserto Moisés feriu a rocha, e dela jorrou água para saciar a sede do povo (Êx 
17.6; Dt 8.15; SI 78.15, 20; 105.41; 114.8; Is 48.21). Paulo identifica essa rocha como um 
tipo de Jesus (1 Co 10.4). 

Bibliografia: — B O S T O N , James R. The song of Moses; Deut 32:1-43. Ann Arbor, 
University Microfilms, 1967. — THAT. v. 2, p. 538-42. 

J.E.H. 

]"hjS (tsawwãrôn). Veja o n? 1897b. 

ns (tsah). Veja o n? 1903a. 

1902 nnü (tshh). Aceita como raiz de: 

1902a rins (tsifieh) ressecado (Is 5.13). 

1903 niT:£ (tsãhah) ser ofuscante. Ocorre somente em Lamentações 4.7. 

Termos Derivados 

1903a rrç (tsah) ofuscante, incandescente, claro (Is 18.4; Jr 4.11). 

1903b rrns (tsãhiah) brilhante, ofuscante (Ez 24.7-8; 26.4, 14; Ne 4.7). 

1903c rrrnií (tsehihâ) terra ressequida (SI 68.7). 
1903d (tsahtsãhâ) região ressequida (Is 58.11). 
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rrnx (tsãhiah). Veja o n? 1903b. 

1904 (tshn). Aceita como raiz de: 

1904a (tsahãnâ) mau cheiro (J1 2.20). 

nrarrç (tsahtsãhâ). Veja o n? 1903d. 

1905 pn^ (tsãhaq) rir (qal); divertir-se, caçoar (piei). 

Termos Derivados 

1905a tpns (ts'hõq) risada, motivo de riso. 
1905b tpHlT (yitshãq) Isaque. 
1905c tpnç (iã/uzç). Forma alternativa de tsãhaq. 

1905d phü (fhõq). Forma alternativa de ts'hoq. 

1905e prò* (yiéhãq). Forma alternativa de yitshãq. 

1905f pnDD (miéhãq) objeto de escárnio (Hc 1.10). 

O grau simples (qal) de tsãhaq transmite a idéia de "rir", seja de alegria, seja de 
incredulidade. O grau intensivo piei tem a conotação positiva de "divertir-se" e "brincar" 
e a negativa de "zombar" e "escarnecer", tsãhaq é cognato do ugarítico tshq, "rir". Das 13 
ocorrências do verbo, uma se encontra em Juizes e as demais no Pentateuco (11 em 
Gênesis). Em documentos de períodos posteriores, o verbo empregado para "rir" é sãhaq. 

As 36 ocorrências de sãhaq trazem sentidos paralelos aos de tsãhaq, havendo, no 
qal, as idéias adicionais de "rir por alcançar ou conquistar algo", "sorrir" e "ridicularizar" 
(especialmente com o emprego das preposições 'ai, "sobre", e le, "acerca de"). No piei 
designa a ação de tocar instrumentos musicais ou de regozijar-se. No hifil o verbo com o 
sentido de "rir para zombar" é forma alternativa de tsehõq (cf. mishaq, Hc 1.10, "objeto 
de riso"), acrescentando-se a isso conotações de "brincar" e "divertir-se". 

tsahãq aparece pela primeira vez no grau qal, descrevendo as reações do patriarca 
Abraão (Gn 17.17) e de sua esposa Sara (18.12-13), que riram incredulamente quando 
Deus lhes prometeu um filho. Mas a promessa se cumpriu, e Sara exclamou "Deus me 
'deu motivo de riso' [tsehõq], e todo aquele que ouvir isso, vai 'rir-se juntamente comigo' 
[yitshaq-li]n (21.6; KB, p. 800); cf. o nome da criança: yitshãq, "Isaque". 

Na literatura salomônica de sabedoria o verbo sãlwq designa o oposto de "chorar" 
(Ec 3.4). Jó sorria (Job, AB, p. 187) diante de seus empregados (Jó 29.24). A mulher 
competente e virtuosa consegue viver sem preocupações e "ri-se do dia futuro" (Pv 31.25). 

O qal de sãhaq também tem um uso negativo. Jovens riem de Jó (Jó 30.1). Embora 
o justo possa rir em face da destruição (5.22), o mesmo podem fazê-lo os caldeus em face 
do desamparo de seus adversários (Hc 1.10) ou com a queda de Jerusalém (Lm 1.7). 
Metaforicamente a avestruz ri do cavaleiro, pois consegue vencê-lo na corrida (Jó 39.18); 
jumentos selvagens riem de cidades (v. 7); o cavalo de guerra ri por medo (v. 22); e 
leviatã, o crocodilo, ri das armas humanas (41.29 [21]). Deus ri (sãhaq) de pecadores 
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rebeldes (SI 2.4; 37.13; 59.8 [9]); da mesma forma procede a Sabedoria divina (Pv 1.26); 
assim também pode agir o justo (SI 52.6 [8]). Semelhantemente o piei de sãhãq 
representa a acusação, feita pela mulher de Potifar contra José, de que "trouxe-nos meu 
marido este hebreu para insultar-nos" (Gn 39.14, 17; veja-se Genesis, ICC, p. 458, que 
interpreta eufemisticamente a frase, assim como se usa hoje em dia a expressão "fazer 
amor com (alguém)" Genesis, AB, p. 202-3). Sara insiste que Ismael seja mandado embora 
porque ele "caçoava de" Isaque (Gn 21.9). A IBB traduz irrelevantemente este particípio 
por "brincando". Contudo, à luz de Gálatas 4.29, que menciona Ismael perseguindo 
Isaque, a ARA prefere o verbo "caçoar". Observe-se que o hifil de sãhaq (2 Cr 30.10) 
descreve o caçoar (ARA, "riram-se") com que os israelitas do reino do Norte recebem o 
convite de Ezequias para participarem da páscoa em Jerusalém. 

De outro lado, o piei de tsãhaq avança na direção de conceitos mais positivos. Sansão 
foi convocado pelos cruéis filisteus a diverti-los (Jz 16.25; ARA, "para que nos 'divirta'"). 
No Sinai, os infiéis israelitas levantaram-se para "divertir-se" (Êx 32.6). Jeremias fez 
pouco caso da companhia "dos que se alegram" (Jr 15.17, como também em 1 Rs 4.20). 
Quando Ló advertiu seus genros acerca da iminente destruição de Sodoma (Gn 19.14), 
pareceu a eles não que ele estava "zombando" (IBB) mas que simplesmente "gracejava" 
(ARA; cf. Pv 26.19). Isaque foi visto "divertindo-se com sua mulher, Rebeca" (Gn 26.8; ARA, 
"acariciava"; IBB, "brincando"; ICC, Genesis, p. 364, "trocando carícias íntimas"). O piei de 
sãhaq descreve crianças brincando (Zc 8.5; cf. Jó 41.5 [40.29]) ou mesmo as criaturas 
selvagens criadas por Deus se divertindo nas montanhas (Jó 40.20, BJ; ARA, "folgam") e 
no oceano (SI 104.26). Pode ter o sentido de combater (2 Sm 2.14; KB, p. 918), tocar 
tamborins e dançar (1 Sm 18.6-7) ou comemorar (2 Sm 6.5, 21) a restauração da arca. 
Acima de tudo, a sabedoria pessoal de Deus (cf. a descrição de Jesus em 1 Co 1.24) 
regozija-se diante de Deus Pai e deleita-se com os homens sobre a terra (Pv 8.30-31). 

tschõq. Risada, motivo de riso. (Cf. KB, p. 918.) Festas são feitas para sehõq (Ec 10.19), 
e o riso é uma dádiva de Deus (Jó 8.21; SI 126.2). No entanto, a maldade é "divertimento" 
para o insensato, é como uma brincadeira (Pv 10.23). A risada dos insensatos é vaidade 
(Ec 7.6), ao passo que a tristeza pode levar à sabedoria melhor (v. 3). Com sua queda, 
Judá tornou-se tsehõq, motivo de "riso" (Ez 23.32; cf. Lm 3.14; o mesmo acontece com 
Moabe, em Jr 48.26, 39). Duas vezes num único versículo Jó se queixa de que se tornara 
motivo de piada para seus amigos (Jó 12.4, ARA, "irrisão"; cf. Jr 20.7). 

yitshãq. Isaque. Conquanto o nome yitshãq, "Isaque" (lit., "ele ri"; Gn 17.19) tenha 
surgido da incredulidade de Abraão (wayyitshãq, v. 17), ainda poderia se tornar um 
símbolo de bênção (21.6) e, por fim, uma maneira de identificar toda a nação de Israel 
(Am 7.9, 16). 

sãhaq. Uma forma alternativa de tsahaq. Ambas aparecem em Juizes 16.25. A forma 
éahaq tornou-se usual depois da época de Davi (por conseguinte vê-se até mesmo yiéhaq 
em lugar de yitshãq, SI 105.9; Am 7.9, 16; Jr 33.26). 

Bibliografia: — B E A U C H A M P , Paul. Laughter. In: DBT. p. 263. — L E U P O L D , H. C. 
Exposition of Genesis. Baker, 1958. p. 599-601. 

J.B.P. 
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1906 TiU (ís/ir). Aceita como raiz de: 
1906a (tsahar) cinza avermelhado, castanho amarelado (Ez 27.18). 

1906b (tsãhõr) castanho amarelado (Jz 5.10). 

1907 (tsí) /, navio. Um empréstimo lingüístico do egípcio. 

1908 (.tsi) II, animal selvagem, habitante do deserto (Is 13.21; Jr 50.39). 

T S (;tsayid). Veja os n?8 1885a, 1886a. 

T 3 (teítí). Veja o n? 1886c. 

•TC (tsayyãd). Veja o n? 1885b. 

1909 ITS (tsyh), ms (few/i). Aceita como raiz de: 
1909a rP25 (feíyâ) secura, seca (Os 2.5; SI 105.41). 

1909b ]V2S (tsãyôn) secura, terra ressequida. 

1910 (tsiyôn) Sião. 

Possivelmente o vocábulo tem relação com o árabe tsâna, da raiz ts-w-n, que significa 
"proteger", "defender"; por conseguinte tsiyôn pode ter tido o sentido de 'lugar de defesa", 
"fortaleza". Outros são da opinião de que o vocábulo deriva da raiz tsãhâ, "ser calvo"; cf. 
a grafia siríaca deste nome, tsehyôn. 

Sião é a elevação fortificada entre os vales do Cedrom e do Tiropoeon, a qual Davi 
capturou, tomando-a dos jebuseus (2 Sm 5.7). Subseqüentemente, tornou-se conhecida 
como a cidade de Davi. Com a construção do templo, ao norte, mais tarde aquele outeiro 
tornou-se conhecido como monte Sião. Sião pode até mesmo referir-se especificamente aos 
arredores do templo ou de uma forma mais geral à própria Jerusalém; às vezes inclui a 
nação toda, a própria comunidade da aliança (Is 1.27; SI 97.8). "Sião" aparece 
freqüentemente em Salmos e Lamentações. Raramente refere-se à capital política de 
Judá, mas, com elevada freqüência, designa a cidade de Deus na era vindoura. 

Desde a época em que Salomão construiu o templo, Sião tornou-se o centro da 
atividade de Iavé. Iavé identificou-se como aquele "que habita no monte de Sião" (Is 8.18). 
Lá ele dá início à sua obra de salvação e também principia seu juízo contra o pecado (Am 
1.2). 

Sião aparece freqüentemente em passagens poéticas, referindo-se à área do templo 
onde habita Iavé. Salmos 48 louva bastante o monte Sião. Ele é chamado de "a alegria de 
toda a terra" e de "a cidade do grande Rei" (v. 2 [31). Também se diz que está localizado 
"no longínquo Norte" (BJ, v. 2 (31, mas cf. PIB). Na religião cananéia acreditava-se que os 
deuses se reuniam em assembléia no longínquo norte. Por isso o salmista está 
empregando linguagem poética para mostrar que Sião é o centro religioso não apenas 
para Israel, mas para o mundo inteiro. Visto que a cidade de Iavé está no mesmo lugar 
da assembléia dos deuses, isso quer dizer que esses deuses não possuem existência 
alguma nem poder algum fora de Iavé. Parece que Ezequiel até mesmo se refere a Sião 
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como o "umbigo" do mundo, o lugar onde Deus sustenta este planeta (38.12, embora 
'erets talvez se refira aqui apenas à terra da Palestina). A santidade do monte não é 
resultado de sua localização, mas exclusivamente do fato de que Iavé escolheu habitar lá. 
O fator crucial de distinção entre idéias míticas e as expressões bíblicas acerca de Sião 
reside no fato de que Sião não foi separada e santificada por ocasião da criação. O monte 
não possui nenhuma santidade intrínseca. Para o Senhor e para Israel ele se tornou 
importante apenas por causa da história (cf. SI 78.68). Foi assim que adquiriu relevância 
e caráter sagrado. Isso ainda se confirma no fato de que "Sião" não é mencionado no 
relato da criação nem em outra porção do Pentateuco, exceto que o monte Moriá é 
especificado como o lugar onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício (Gn 22.2, 14; 2 Cr 
3.1); a primeira referência a Sião ocorre em 2 Samuel 5.7. 

No entanto, devido à desobediência de Israel, nem mesmo Sião seria poupado; de 
fato, ele caiu diante dos babilônios em 587/6 a.C. Muitas vezes Lamentações se refere a 
Sião e à "filha de Sião" para expressar uma imensa tristeza sobre a destruição de Sião 
(Lm 1.4, 6, 17; etc.). No cativeiro o salmista esteve tão abatido que foi incapaz de cantar 
cânticos de Sião (SI 137.1 e ss.). Mas mesmo no exílio o povo ainda teve fé e orou a Iavé 
para que reconstruísse a cidade dele e restaurasse suas fortificações (SI 102.13, 16 [14, 
171; 69.35 [36]). 

Em alguns dos profetas, especialmente Isaías, Jeremias, Joel e Zacarias, Sião aparece 
como o local central em que Iavé operará os grandes feitos de salvação. Mediante juízo 
ele purificará o pecado de Sião (Is 4.4), ou seja, a cidade será redimida por meio de justiça 
e retidão (Is 1.27; 33.5). Deus construirá a cidade ao estabelecer em Sião uma preciosa 
pedra de esquina (Is 28.16). A glória de Iavé, que esteve presente no êxodo, voltará para 
proteger dos elementos da natureza os seus moradores (Is 4.5 e s.). À cidade Deus dará 
firme proteção contra os seus inimigos (Is 33.20). Dos vários lugares em que estiver 
exilado, o povo de Deus voltará com júbilo e cântico a Sião (Is 35.10; 51.11). Então eles 
não mais chorarão (Is 30.19). A terra se tornará frutífera e luxuriante como o jardim do 
Éden (Is 51.3). Essa restauração alcançará todos os povos; nações estrangeiras virão a 
Sião para adorar (Is 2.3; Mq 4.2). Todas essas mudanças fantásticas em Sião lhe darão 
o seu novo nome: "Meu prazer está nela" (Is 62.1-5, BJ; ARA, "Minha-delícia"). Mas a maior 
das diferenças é que naquele dia o próprio Deus reinará ali (Zc 8.3; Is 59.20). 

Bibliografia: — F O H R E R & L O H S E . Zion—Jerusalem. In: TDNT. v. 7, p. 292-338. — 
P A Y N E , J. B. Zion. In: Z P E B . v. 5, p. 1063-6. — R O B E R T S , J. J. M. The Davidic origin of the 
Zion tradition. JBL 92:329-44. — THAT. v. 2, p. 543-50. 

J.E.H. 

(tsiyün). Veja o n? 1887a. 

]VX (tsãyôn). Veja o n? 1909b. 

p'r¥ (tsinõq). Veja o n? 1941a. 

1911 (tsits). Ocorre somente em Jeremias 48.9. Significado incerto. 

1912 (tsitsit) borla, franja, mechcu 
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1913 T S (tsyr) 

É objeto de debates se tsitsit indica a franja na barra de uma roupa ou uma borla em 
cada ponta. Snaith é de opinião que os fios eram agrupados e torcidos para formar "uma 
franja de borlas". Um fio azul devia ser colocado em cada borla. Tradicionalmente eles 
eram feitos de oito fios em que se davam cinco nós. Essas borlas serviam para lembrar 
o povo a guardar os mandamentos de Iavé e a não seguir os seus próprios desejos (Nm 
15.38 e ss.; cf. Dt 22.12; Mt 9.20; 14.36; 23.5). Para uma fé que se baseia na história de 
salvação e na lei, a memória é crucial para preservar-lhe a integridade. Também significa 
"mecha"; numa visão o Espírito transportou Ezequiel a Jerusalém, segurando-o por uma 
mecha de cabelos (Ez 8.3). 

Bibliografia: — DRIVER, S. R. Deuteronomy. In: ICC. — HAYMAN, H. On the law of 
fringes in Num and Deut. BS 51:705 e ss. — KENNEDY, A. R. S. Fringes. In: IDB. p. 68 e 
ss. — SNAITH, N. H. Leviticus and Numbers. In: New Century Bible. Attic Press, 1967. 

J.E.H. 

Y*S (tstts). Veja o n? 1893a, 1911. 

1913 T2£ (tsyr). I. Ace i ta como ra iz de: 

1913a T S (tsir) I, enviado, mensageiro (Jr 49.14; Is 18.2). 

1914 "VS (tsyr). I I . Ace i ta como ra iz de: 

1914a T S (tsir) II, suporte de porta, dobradiqa (Pv 26.14). 

1914b T S (tsir) III, dor (Is 13.8; Dn 10.16). 

(tsir). Veja os n~ 1900b, 1913a, 1914a, b. 

(tsêl). Veja o n! 1921a. 

1915 H^S (tsãlâ) assar. 

Termo Derivado 

1915a (tsãlt) assado (s. e adj.). 

Essa raiz aparece nas passagens que dizem respeito ao cordeiro da páscoa, às ofertas 
desejadas pelos filhos de Eli e à argumentação de Isaías contra a idolatria. O cordeiro da 
páscoa devia ser assado por inteiro, inclusive a cabeça, pernas e órgãos internos. Não 
podia ser assado nem comido cru (Êx 12.8 e s.). Assar o cordeiro permitia que ele ficasse 
inteiramente cozido sem ter de ser previamente partido em pedaços. A integridade do 
animal como meio de redenção do primogênito era crucial para o significado da cerimônia. 
Por ser rápido e fácil, assar o animal também coincidia com o tema da pressa. Também 
consumia a gordura, que, de conformidade com legislação dada posteriormente, era 
proibida de ser ingerida (Lv 3.17; 7.24 e s.). E talvez antecipasse que o juízo sobre o 
cordeiro de Deus seria total. 
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1917 n V j Otsãléah) 

Os filhos de Eli violavam, à vista de todos, os padrões estabelecidos para os 
sacrifícios a Iavé (1 Sm 2.15; cf. Êx 29.31 e s.; Lv 6.28 es . (21 e s.J). Sem dúvida alguma 
desejavam o sabor dado pela gordura. 

Isaías ridiculariza a idolatria e, para isso, descreve o processo de fabricar um ídolo. 
A pessoa derruba uma árvore; com uma parte da madeira faz uma fogueira e assa carne. 
Está aquecido e de estômago cheio. Com o restante da madeira esculpe um ídolo. Adora-o 
e ora àquele objeto, dizendo: "Livra-me, porque tu és o meu Deus" (Is 44.17). Faz a oração 
depois de ter ele próprio satisfeito todas as suas necessidades. Isaías sustenta que tal 
adoração de ídolos é totalmente absurda. 

Bibliografia: — P E D E R S E N , Johs. Israel, its life and culture. v. 3-4. Londres, Oxford, 
1963. — S E G A L , J. B. The Hebrew passover. Londres, Oxford, 1963. 

J.E.H. 

(tslwl). Veja o n? 1922a. 

1916 n4?^ (tsãlah) apressar-se (1 Sm 10.6; Am 5.6). 

1917 (tsãléah) II, vencer, ter sucesso, ser útil (qal); dar bom resultado, 
experimentar abundância (hifil). (Cf. aram. ts'lah, "partir totalmente ao meio", 
"forçar a passagem", "ir bem". O árabe tsalaha significa "estar bem", "ser justo".) 

A raiz significa alcançar satisfatoriamente aquilo que se pretende. A verdadeira 
fartura resulta da obra de Deus na vida daquele que busca a Deus de todo o coração (2 
Cr 31.21; cf. Js 1.8; SI 1.3). Conforme 2 Crônicas 26.5, "nos dias em que [Uzias] buscou 
ao SENHOR, Deus o fez prosperar". José é chamado homem próspero, pois Iavé tornou 
todos os seus infortúnios em beneficio para os filhos de Jacó (Gn 39.2-3, 23). A pessoa 
devota sinceramente suplica a Deus que lhe conceda sucesso em seu trabalho (SI 118.25). 

O uso do verbo junto com um advérbio de negação descreve a inutilidade de um pano 
podre (Jr 13.7). Os que se recusam a adorar Iavé estão igualmente podres (Jr 13.10). 

Deus expressa seus propósitos por meio de sua palavra. Por esse motivo sua palavra 
não se revelará vazia, mas prosperará em seu cumprimento (Is 5 5 . 1 1 ) . Deus alcança 
salvação para o ser humano por meio do sofrimento de seu servo obediente (Is 53). Isaías 
diz: "a vontade do S E N H O R prosperará nas suas mãos" ( 5 3 . 1 0 ) . 

Conquanto a origem do êxito seja apenas a bênção de Deus, muitas vezes parece que 
os ímpios se saem bem. Essa aparência leva os justos a questionar o envolvimento divino 
nos negócios humanos (Jr 12.1). Nos últimos dias aqueles que se opõem a Deus 
prosperarão por algum tempo por meio de astúcia e engano (Dn 8.12, 24 e s.). Mas o seu 
sucesso será apenas passageiro, pois Deus, para dar vazão à sua indignação, está 
preparando uma hora de juízo contra todo o mal (Dn 11.36). Deve-se declarar com todas 
as letras que as conseqüências da transgressão da lei de Deus jamais darão certo (Nm 
14.41; cf. a argumentação em SI 37.7-11 e SI 73.12-20, em que, no entanto, a palavra é 
shãléw, "estar à vontade"). 

Bibliografia: — TDNT. v. 5, p. 1 1 0 - 2 . — THAT. v. 2 , p. 5 5 1 - 5 . 

J.E.H. 
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1918 n^S (tslh) 

1918 nbx (tslh). n i . Ace i t a c o m o ra i z de : 

1918a nn^U (tsèlãhã) panela (2 Cr 35.13). 

1918b nrfe i (tsallahat) tigela. (2 Rs 21.13; Pv 19.21; 26.15). 

1918c r r r f ^ (tsHõhit) jarro (2 Rs 2.20). 

rrribz (tselõhit). Veja o n? 1918c. 

nn^ (tsallahat). Veja o n? 1918b. 

(tsãli). Veja o n! 1915a. 

1919 bbz (tsãlal) I, tinir, estremecer. 

Termos Derivados 

1919a W ? ? (tsiltsãl) I, zumbidor (adj.), zunidor (adj.) (Is 18.1). 

1919b (tsiltsãl) II, lança (Jó 40.31). 

1919c (tselãtsal) gafanhoto zumbidor (Dt 28.42). 

1919d Í C T 1 ? ^ (tseltseltm) cimbalos. 
1919e f . l ^ q (m'tsiUâ ) sino (Zc 14.20). 

1919f tüTFÍpSq (m e t s i l tay im ) cimbalos. 

tselts*lim. Cimbalos. Esses instrumentos eram parte essencial de uma orquestra antiga 
que tocava especialmente em ocasiões importantíssimas, tais como quando Davi levou a 
arca da aliança para Jerusalém (2 Sm 6.5). Em Salmos 150.5 faz-se distinção entre dois 
tipos de cimbalos: "cimbalos sonoros" (shãma ' ) e "cimbalos retumbantes" (tfrú'â). KB 

interpreta que os primeiros eram cimbalos pequenos e tilintantes, e os últimos, cimbalos 
grandes e retumbantes. Sachs crê que os primeiros produziam um som "nítido", sendo 
feitos de pratos largos e pequenos meios-globos e tocados suavemente, e que os últimos 
davam um som "dissonante", feitos de pratos menores e meios-globos maiores e tocados 
vigorosamente. Tanto uns quanto outros eram empregados com a finalidade de prestar 
louvores ao Senhor. 

mctsillâ. Sino. (Somente em Zc 14.20.) Zacarias emprega esse vocábulo ao descrever o 
estilo de vida em Jerusalém quando o rei justo reinar: "Naquele dia será gravado nas 
'campainhas' dos cavalos: Santo ao S E N H O R " . Outrora essa inscrição era gravada na 
lâmina de ouro que era presa no turbante do sumo sacerdote (Êx 28.36 e ss.). O contraste 
indica que naquela época tudo será santo; não mais se fará distinção entre o sagrado e 
o profano. 

m e ts i l tay im. Cimbalos. Não é clara a diferença de sentido entre esta palavra e tseltselim. 

Sachs levanta a hipótese de que talvez o sentido seja o de "cimbalos com badalos" ou pelo 
menos de cimbalos com uma geminação mais forte. Cimbalos, alguns feitos de bronze, 
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1921 V » (tsãlal) 

eram usados para entoar bem alto uma melodia de louvor a Iavé em ocasiões de regozijo 
(1 Cr 13.8; 15.19). De acordo com 1 Crônicas 16.5, nove levitas foram designados para 
tocar as harpas e as liras, mas apenas dois, para as trombetas, e um, para os címbalos; 
é interessante que este último era citado como líder dos músicos. Eles tocaram em 
ocasiões especiais, por exemplo, na dedicação do templo de Salomão (2 Cr 5.11-14). Eles 
também tocaram no dia em que Ezequias concluiu a santificação da casa de Iavé (2 Cr 
29.25-30). Essa categoria estabelecida pelo rei Davi e pelo profeta Natã (2 Cr 29.25) 
continuou existindo até a época do segundo templo (Ed 3.10). Eles tocaram por ocasião 
do lançamento dos alicerces daquele templo (Ed 3.10 e s.) e por ocasião da dedicação do 
muro de Jerusalém (Ne 12.27-30). 

Bibliografia: — S A C H S , Curt. The history of musical instruments. Norton, 1940. p. 
121 e ss. — S E L L E R S , O. R. Musical instruments of Israel. BA 4:33-47. 

J.E.H. 

1920 bb* 0tsãlal) //, afundar, ser submerso (Êx 5.10, somente). 

1921 hh* (tsãlal) III, estar escuro, escurecer (Ne 13.19; Ez 31.3). 

Termos Derivados 

1921a t^S (tsêl) sombra. 
1921b triTQ^S (tsalmãwet) trevas profundas. 

tsêl. Sombra. Num sentido positivo, "sombra" transmite a idéia de "proteção" e "defesa". 
"Sombra", mesmo de um matacão, proporciona alívio do calor do dia, especialmente para 
o escravo (cf. Jó 7.2). "Debaixo da sombra do telhado de alguém" tem a conotação de que 
o chefe da casa oferece proteção para seus hóspedes (Gn 19.8, IBB; ARA, "proteção"). 
Semelhantemente uma nação forte pode oferecer abrigo a alguém ou a uma outra nação 
(Is 30.2 e s.; cf. Ez 17.23). Mas Deus pode remover o abrigo ou as defesas de uma nação 
a fim de possibilitar que seu povo as conquiste (Nm 14.9). De outro lado, a "sombra" 
funciona como metáfora negativa quando vista como algo efêmero e transitório. A vida 
humana é assemelhada a uma sombra, pois não possui permanência alguma e 
rapidamente se vai (1 Cr 29.15). A "sombra" também descreve a condição de piora 
progressiva daquele que enfrenta uma enfermidade (Jó 17.7). 

Iavé é a sombra ou a fonte de proteção para o seu povo (SI 121.5 e s.; Is 25.4). Por 
esse motivo o salmista ora para que Deus o esconda sob a "sombra das tuas asas" (SI 17.8; 
cf. 36.7 [81; 91.1). Deus promete esconder o servo sofredor sob as sombras de sua mão a 
fim de que o próprio Deus tenha condições de anunciar sua mensagem de confronto 
durante algum tempo (Is 49.2). E nos últimos dias a glória de Iavé voltará a Jerusalém. 
Será uma sombra que abrigará do calor e um abrigo que protegerá dos outros elementos 
da natureza (Is 4.6; cf. Os 14.8). 

tsalmãwet. Trevas profundas. Alguns tratam o vocábulo como uma combinação do 
acadiano tsalãmu, "estar escuro" (também árabe), com a terminação abstrata üt. A 
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1922 (tsll) 

maioria das versões interpretam-no como uma combinação de "sombra" com "morte". D. 
W. Thomas aceita esta última hipótese, mas alega convincentemente que müt tem força 
superlativa: "sombras muito profundas", "trevas espessas". M. Dahood concorda, 
vocalizando a palavra como tsalmawet e citando outros substantivos compostos em 
ugarítico CPsalms /, AB, p. 147). O vocábulo descreve a escuridão de pálpebras cansadas 
de tanto chorar (Jó 16.16), as densas trevas existentes num poço de mina (Jó 28.3), as 
trevas da morada dos mortos (Jó 10.21 e s.; 38.17) e as trevas anteriores à criação (Am 
5.8). Emocionalmente descreve a aflição íntima daquele que se revoltou contra Deus (SI 
107.10-14; cf. 44.19 e s. [20 e s.]). Desse modo, em hebraico essa é a palavra mais forte 
para trevas. 

Uma vez que o ser humano utiliza as trevas como recurso para realizar seus feitos 
lastimáveis, o terror associado às trevas espessas se torna sua experiência matutina (Jó 
24.16 e s.). Não existe, porém, lugar suficientemente escuro que possa ocultá-lo dos olhos 
de Deus (Jó 34.22). Ademais, as trevas profundas jamais ameaçam a Deus; elas não o 
aterrorizam. Não importa quão escuro seja um lugar, pois Deus conduzirá o seu povo por 
esse lugar de modo que este povo não temerá mal algum e será confortado pela vara e o 
cajado de Deus (SI 23.4). A aplicação desse salmo à experiência da morte é apropriada e 
tem consolado multidões de santos moribundos. As pessoas podiam acreditar nessa 
declaração do salmo, pois Deus já dera provas de sua capacidade de conduzir o seu povo 
através da secura e das trevas densas do deserto, desde o Egito até Canaã (Jr 2.6). Ele 
sempre pode trazer a luz para afastar os poderes das trevas espessas (Jó 12.22; cf. Am 
5.8). A demonstração mais impressionante seria quando Deus enviasse o Messias para ser 
luz para aqueles que habitam numa terra de trevas profundas (Is 9.2 [9.11). Por outro 
lado, no juízo Deus é capaz de transformar a luz em densas trevas (Jr 13.16). 

Bibliografia.: — DHORME, E. Job. Nelson, 1967. — THOMAS, D. W. salmãwet in the 
Old Testament. JSS 7:191-200. 

J.E.H. 

1922 (tsll). IV. Aceita como raiz de: 

1922a bpX (tslwl) kethib, (ts'lil) qere: bolo, pão redondo (Jz 7.13). 

1923 C^S (tslm). Aceita como raiz de: 

1923a ÍC^A (tselem) imagem. 

Palavra empregada 16 vezes. O aramaico é usado de forma semelhante em Daniel 
2 e 3. Basicamente a palavra se refere a uma representação, uma semelhança. Cinco 
vezes diz respeito ao homem como ser criado à imagem de Deus. Duas vezes designa as 
cópias em ouro dos ratos e inchaços que afligiam os fílisteus (1 Sm 6.5, 11; e veja-se 
'õpel). Na maioria das vezes refere-se a um ídolo. 

Existem diversas palavras empregadas para designar ídolo (vejam-se nos verbetes 
gillül e 'ãtsãb). Algumas, à semelhança de gillül, referem-se ao formato; outras, como 
hebel (IBB, "vaidade"), podem ser simplesmente um substituto depreciativo (Dt 32.21; Jr 
8.19). tselem refere-se à imagem como uma representação da divindade. Nesse sentido, 
as imagens eram terminantemente proibidas. Observe-se que nem toda escultura era 
proibida (cf. os querubins de ouro), mas apenas os ídolos. 
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1924 i t e (rs/0 

O homem foi criado à imagem (tselem) e semelhança (dcmüt ) de Deus, o que é então 
explicado como o ter domínio sobre a criação divina na qualidade de vice-regente de Deus. 
Salmos 8.5-8 [6-9] focaliza a questão de modo parecido ao citar a glória, a honra e o 
domínio que o homem recebeu da parte de Deus. A imagem divina não se encontra no 
corpo do homem, que foi feito a partir de matéria terrena, mas em sua semelhança 
espiritual, intelectual, moral, com Deus, de quem veio o sopro que lhe deu vida. A ênfase 
na proibição de ídolos é que todos estes são coisas materiais criadas. Deus é imaterial; ele 
é o criador (Dt 4.15-19). Esse aspecto espiritual do homem foi prejudicado pela queda e 
é diariamente manchado pelo pecado. Mas a imagem foi vista de forma perfeita em Cristo 
e se tornará perfeita em nós quando a salvação estiver completa (Hb 2.6-15). 

Bibliografia: — GlRDLESTONE, SOT, p. 303-8. 
Acerca da imagem de Deus no homem: — BUSWELL, J. O. Systematic theology of the 

Christian religion. Zondervan, 1962. v . 1, p. 232-8. — MELLER, J. M. In the ' image' and 
'likeness' of God. JBL 91:289-304. — THAT. v. 2, p. 556-62. 

rnç4?^ (tsalmãwet). Veja o n? 1921b. 

1924 tâX (tsl0. I. Aceita como raiz de: 

1924a rV^ (tséld0 lado, costela. 

tsélã' é empregado uma vez em referência ao lado de um homem (Gn 2.21 e s.) e 
uma vez ao falar do lado de um monte, talvez uma crista ou uma chapada (2 Sm 16.13; 
BDB); nas demais passagens é um termo arquitetônico que se refere aos lados de um 
objeto, por exemplo, os lados da arca da aliança (Êx 25.12,14). Usa-se o vocábulo também 
para descrever um local dentro de um recinto (cf. Êx 26.35). Além disso, significa uma 
câmara lateral. Havia três andares dessas câmaras ao redor do templo propriamente dito 
(1 Rs 6.5; Ez 41.6). O vocábulo também designa uma tábua de madeira usada como 
parede ou piso (1 Rs 6.15). Indica ainda as folhas de uma porta dobrável (1 Rs 6.34). 
Quanto a 1 Reis 7.3, KB traz "viga" ou "estrutura", mas outros (como J. Gray) entendem 
que nesta passagem a palavra continua a ter o sentido de "câmaras laterais". 

A passagem mais crucial em que tsêlã* aparece é, obviamente, a que explica a 
origem da mulher (Gn 2.21 e s.). Deus criou a mulher ao tomar uma "costela" de Adão 
enquanto ele dormia profundamente (cf . tardémâ). Acredita-se que isso signifique que 
Deus tomou uma boa parte do lado de Adão, porquanto o homem considera a mulher como 
osso dos seus ossos e carne da sua carne (Gn 2.21 e ss.). Essa cena descreve a profunda 
proximidade entre homem e mulher ao estarem em pé de igualdade diante de Deus. Visto 
que Deus fez a mulher, ela é responsável por adorá-lo. Ela não é uma mera extensão do 
homem, mas possui em si mesma uma individualidade única. Não há nenhuma indicação 
de que a mulher seja inferior. De outro lado, visto que o seu corpo foi feito a partir do 
homem, existe uma continuidade entre os dois de forma que só encontrarão realização 
profunda no relacionamento um com o outro. Tal realização jamais terá a mesma 
intensidade em nenhuma outra parte da criação. Portanto, a origem da mulher torna 
possível que um homem e uma mulher estabeleçam um relacionamento dinâmico em que 
os dois se tornam "uma só carne" (cf. Gn 2.24). 



1925 (isola*) 

O texto de Jó 18.12 é objeto de debates quanto a se o texto correto é tsêlã' ou tsela' 
("manquejante"). A primeira pode ter o sentido de "ao seu lado", como Dhorme e a ARA 
interpretam; mas KD rejeita essa possibilidade. 

Bibliografia: — D H O R M E , E. Job. London, Thomas Nelson, 1967. — R E N C K E N S , S. 
J. Henricus. Israel's concept of the beginning. Herder & Herder, 1964. 

J.E.H. 

1925 JfrX (isola*) coxear (Gn 32.32; Mq 4.6-7, Sf 3.19). 

Termo Derivado 

1925a P^S (tsela0 manquejante, cambaleante (SI 38.18; Jr 20.10). 

V^bs (tsiltsãl). Veja os n~ 1919a, b. 

W ? ? (tselãtsal). Veja o n? 1919c. 

D^SbS (tselts*lim). Veja o n? 1919d. 

1926 KGS (teãmêO es/ar sedento. 

Termos Derivados 

1926a «OS (tsãmã') sede. 

1926b KOS (tsãmé 0 sedento. 

1926c níSDS (tsim 'â) ressequidão (Jr 2.25, somente). 

1926d (tsimmá 'ôn) terra sedenta (Dt 8.15; Is 35.7). 

Israel é uma terra seca, com algumas regiões desérticas e verões quentes e secos. 
Quem quer que viaje por essa terra, especialmente pelo deserto ou pelo Neguebe, 
experimenta uma sede de secar a garganta. Esse tipo de sede pode levar a pessoa a uma 
aflição intensa. O salmista passou por uma agonia terrível provocada por seus inimigos, 
os quais lhe deram vinagre para saciar-lhe a sede, algo que ele aceitou mas que aumentou 
a sua sede (SI 69.21 [221). A sede que Jesus teve na cruz e o oferecimento de vinagre 
fazem paralelo com a experiência do salmista (Jo 19.28 e ss.; Mt 27.48; Mc 15.36; Lc 
23.36). [Todavia, o vinagre que Jesus tomou pode ter sido uma bebida feita com vinagre 
diluído e que era usada pelos soldados romanos. Era chamada posca e era um mata-sede 
acidulado e barato. R.L.H.l A sede era especialmente interior durante o cerco de uma 
cidade. Com o corte das principais linhas de suprimento de água, as pessoas sitiadas 
tinham de racioná-la. A terrível dor que as crianças enfrentavam aumentava a aflição 
(Lm 4.4). Por conseguinte, a sede era considerada um meio de juízo (Os 2.3 [51; cf. SI 
107.5; Is 29.8). Mas uma sede bem maior é aquela que se tem de Deus (SI 42.2 [31; 63.1 
[2]). Amós conta acerca de uma sede futura causada pela ausência de ouvir as palavras 
de Iavé (Am 8.1 1 e ss.). 
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1927 (tsãmad) 

Uma das maneiras de demonstrar hospitalidade era dar de beber ao sedento. Por 
exemplo, Abigail trouxe comida e bebida para os homens exaustos que serviam a Davi no 
deserto (2 Sm 17.29). Devia-se até mesmo dar água aos inimigos sedentos (Pv 25.21; cf. 
Is 21.14). Deus também fornece água para saciar a sede do seu povo (SI 107.49). Na 
jornada pelo deserto do Sinai, em duas ocasiões diferentes Deus providenciou água vinda 
de uma rocha (Êx 17.1-7; Nm 20.2-13; Is 48.21; Ne 9.15, 20). Deus promete tornar a 
saciar a sede de seu povo num novo êxodo (Is 41.17 e s.; 49.10). É por isso que Isaías 
exclama: "Ah! todos vós os que tendes sede, vinde às águas; e todos vós os que não tendes 
dinheiro, vinde, comprai, e comei" (55.1), um convite que faz lembrar João 7.38. Isso 
indica que Deus é capaz de satisfazer os mais profundos anseios do seu povo. Ademais, 
a bênção dos últimos dias é descrita em termos de o deserto dar flores em abundância, 
porque, após o derramamento do Espírito Santo, haverá chuvas abundantes sobre a terra 
sedenta (Is 44.3; cf. 32.15; 35.6 e s.). 

J.E.H. 

fiR^S Usimmã'ôn). Veja o n? 1926d. 

1927 IÇi» (tsãmad) prender, juntar. 

Termos Derivados 

1927a (tsemed) par, parelha. 

1927b T Q 3 (tsãmid) I, bracelete (Nm 31.50; Ez 16.11). 

1927c "PDS (tsãmid) II, tampa (Nm 19.15). 

O verbo designa a ação de prender na cintura uma bainha para espada (2 Sm 20.8). 
Outro uso descreve a ação em que a língua intencionalmente produz engano: ela "trama" 
enganos (SI 50.19). Em três oportunidades usa-se o verbo para descrever a sedução dos 
israelitas diante da idolatria em Baal-Peor, sedução que ocorreu por sugestão de Balaão 
a Balaque, rei de Moabe (Nm 25.3, 5; SI 106.28; a LXX traz teléõ, palavra empregada por 
Heródoto [4.791 com o sentido de "iniciar nos mistérios", Snaith). O povo sacrificou a seus 
deuses, comeu, adorou e participou da prostituição cultuai. Em sua totalidade essa 
atividade é descrita de modo marcante como colocar-se sob o jugo de Baal-Peor. Talvez 
o verbo indique que o povo até mesmo se tenha comprometido a essa adoração falsa numa 
aliança. O verbo tem a conotação de quão ostensivamente obstinada era a rebelião do povo 
contra Iavé. 

tsemed. Par, parelha, jugo. O substantivo refere-se a dois animais postos debaixo do 
mesmo jugo ou àqueles que montam lado a lado, como é o caso de cavaleiros que andam 
aos pares (Is 21.7). Colocavam-se jugos sobre os bois para lavrar a terra. Por exemplo, 
Elias arava com 12 parelhas de bois (1 Rs 19.19). Jó, que era muito rico, possuía 500 
juntas de bois (Jó 1.3). tsemed também significa uma medida agrária, talvez a área que 
uma parelha de bois consegue arar em um dia (i.e., aproximadamente 2000 metros 
quadrados; Is 5.10; 1 Sm 14.14). 
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1928 HQK (tsãmah) 

Bibliografia: — S C O T T , R. B. Weights and measures of the Bible. DA 22:22-40. — 
S N A I T H , N. H. Leviticus and Numbers. In: New Century Bible. Greenwood, Attic Press, 
1967. 

J.E.H. 

nQS (tsammâ). Veja o n? 1929a. 

píGüi (tsimmüq). Veja o n? 1930a. 

1928 HÇi» ( tsãmah ) brotar, jorrar. 

Termo Derivado 

1928a tnn^ (tsemah) broto, crescimento, ramo. 

Existem 32 ocorrências desse verbo e um número quase igual de diferentes traduções, 
que envolvem as idéias de crescer, florescer e brotar. Alguns identificam o vocábulo com 
as raízes árabe e siríaca que significam "reluzir", mas a palavra jamais é usada com esse 
sentido em hebraico. Pelo contrário, nos graus qal e hifil o verbo limita-se ao âmbito de 
relva, plantas e árvores (e.g., Gn 2.5, 9; Êx 10.5; Gn 41.6, 23; Gn 2.9; SI 104.14; 147.8), 
e no grau piei, ao crescimento abundante de cabelos ou barba (Jz 16.22; 2 Sm 10.5; Ez 
16.7). 

Além do mais, as formas no qal e no hifil são empregadas metaforicamente com 
referência a outros objetos: a posteridade (Is 44.4), problemas (Jó 5.6), o futuro (Is 42.9), 
a restauração (Is 58.8), e justiça e louvor (Is 61.11). 

Especialmente significativas são as passagens relacionadas com o surgimento de um 
renovo a partir da raiz ou semente de Davi, i.e., a futura pessoa messiânica (2 Sm 23.5; 
Jr 33.15; Ez 29.21; SI 132.17; Zc 6.12). 

tsemah. Broto, crescimento, ramo. O substantivo aparece 12 vezes e é usado como 
termo messiânico em pelo menos cinco passagens. 

Uma inscrição fenícia relativamente recente e descoberta em Larnaca, na ilha de 
Chipre, datada do século terceiro a.C., contém a frase tsemah tsedeq, "o broto legítimo", 
que significava que o indivíduo era o herdeiro legítimo do trono. Uma idéia semelhante 
aparece no épico ugarítico de Keret, datado do século quinze a.C., o qual chama Keret de 
éph Itpn, i.e., "o broto ou descendência de Ltpn". Por conseguinte, tsemah é um termo 
técnico que significa descendente ou filho. Conquanto a idéia seja atestada em ugarítico 
na raiz éph, até o momento o único emprego da raiz tsmh atestado em ugarítico é em 
diversos nomes de pessoas. 

Ao refletir sobre a aliança eterna que Natã previamente lhe anunciara, Davi indaga 
retoricamente: "Não me fará [Deus] 'prosperar' toda a minha salvação e toda a minha 
esperança?" (2 Sm 23.5). Os escritores bíblicos posteriores retomam esse tema e 
respondem, como ocorre em um dos salmos de romagem (132.17), com um "sim!". Em 
Jerusalém Deus fará o "chifre" (lit., ARA, "poder"; Ez 29.21) de Davi brotar; na verdade 
ele brotará para toda a casa de Israel. 
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1928 riÇS (tsãmah) 

O primeiro escritor a retomar o pensamento de 2 Samuel 23.5 e a empregar a raiz 
tsmh como um substantivo para designar o Messias é Isaías (4.2). Muitos negam que 
Isaías, quando fala do "Renovo [ou Broto] do S E N H O R " , esteja se referindo ao Messias, 
porquanto a expressão tem como paralelo a frase "o fruto da terra". Por esse motivo, 4.2 
seria apenas uma referência à prosperidade agrícola da terra. Mas esse ponto de vista 
deixa de observar que ambas as expressões são, em outras passagens, messiânicas. 
Também falha por não explicar a limitação incomum dessa frutuosidade a "naquele dia"; 
a frutuosidade é para os sobreviventes de Israel. Ademais, desconsidera a natureza 
progressiva da revelação, pois certamente 2 Samuel 23.5 e possivelmente Salmos 132.17 
são idéias dominantes quando se chega ao século oitavo a.C. Dessa forma, o "Renovo do 
S E N H O R " (OU , conforme esclarecido pelos estudos cognatos, "o filho de Iavé") é uma 
referência óbvia à natureza divina do tsemah. Contudo, sua natureza humana também 
é objeto de atenção, pois ele é "o fruto [ou a descendência] da terra". 

Em Jeremias 23.5-6 e 33.15-16, ele é o "Renovo [ou Broto] justo", levantado para 
reinar em lugar de Davi. Embora concentrando a atenção em sua natureza humana e ao 
mesmo tempo régia, essa passagem também ressalta a sua divindade ao chamá-lo de 
" S E N H O R , Justiça Nossa". Observe-se que o contexto de ambas as passagens é que Israel 
retornará à terra. De forma ainda mais incisiva, Jeremias 33.19-26 harmoniza a promessa 
do tsemah com as promessas feitas anteriormente por Deus a Abraão, Isaque, Jacó, os 
sacerdotes levitas e Davi! 

Zacarias (3.8) descreve o Renovo (tsemah) como o Servo do Senhor. Não há dúvida 
de que essa é uma alusão às afirmações arquetípicas de Isaías acerca do Servo de Iavé. 
Em Zacarias 6.12 o profeta anuncia "eis aqui o homem" que é um "sacerdote no seu 
trono", um governante, um conselheiro de paz, "cujo nome é Renovo". Zacarias vê o sumo 
sacerdote Josué como um tipo da promessa, mas isso apenas como um penhor do futuro 
cumprimento por Deus em Jesus Cristo. 

Os MMM empregam a frase tsemah dãwld como uma expressão messiânica quando 
explicam a aliança davídica de 2 Samuel 7.14 (JBL 77:353). 

O NT faz pelo menos cinco referências ao título messiânico de "Renovo" e emprega a 
tradução que a LXX faz da raiz tsmh: anatolé e anatellõ. Hebreus 7.14 deve ser traduzido 
por "nosso Senhor jorrou [ou brotou] de Judá". Mas em Lucas 1.78, em que aparece 
anatolé exhypsous, fica completa a equação de tsemah YHWH. Por isso, assim traduzimos 
o versículo: "Devido às ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais o Renovo, vindo 
do alto, nos visitará". A única alteração necessária é converter o termo "alturas" (ARA) no 
nome divino e a expressão veterotestamentária torna a aparecer. 

Podem-se encontrar dados adicionais em favor desse conceito messiânico em nétser, 
"renovo", e hõter, "tronco" (Is 11.1), e yônêq, "renovo", e shõresh, "raiz" (Is 53.2). 

Bibliografia: — B A R O N , David. Rays of Messiah's glory: Christ in the OT. 
Zondervan, s/d. p. 72-150. — B E E C H E R , Willis J. The prophets and the promise. Baker, 
1963. p. 335-40. — B U D A , Joseph. Semah Jahweh: investigationes ad Christologism 
Isaianam spectantes. Bib 10:10-26. — THAT. v. 2, p. 563-5. 

W.C.K. 
TOS (tsámid). Veja os n?* 1927b, c. 

CTBS (itsammim). Veja o n? 1929b. 

ÍTTO^ (ts*mitut). Veja o n? 1932a. 
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1929 CCS (tsmm) 

1929 COS (tsmm). Aceita como raiz de: 
1929a HQS (tsammâ) véu para mulheres (Is 47.2; Ct 4.1, 3; 6.7). 
1929b C*ÇS (tsammim) laço, armadilha (Jó 5.5; 18.9). Significado incerto. 

1930 pQS (tsámaq) secar, enrugar (Os 9.14, somente). 

Termo Derivado 

1930a piESS (tsimmüq) punhado de passas (1 Sm 25.18; 30.12). 

1931 ""iCS (tsmr). Aceita como raiz de: 
1931a -.CS (tsemer) lá (Is 1.18; Ez 27.18). 

1931b m ç S (tsammeret) topo da árvore (Ez 17.3, 22; 31.3, 10). 

rnas (tsammeret). Veja o n? 1931b. 

1932 nçs (tsãmat) acabar com, eliminar, destruir. 

Termo Derivado 

1932a nrrcs (tsemitut) término, conclusão (Lv 25.23, 30). 

A palavra tsãmat ocorre 14 vezes. O verbo é uma palavra de sentido bastante forte 
para designar a ação de destruir ou silenciar totalmente alguém (KB; cf. Jó 23.17), por 
exemplo, amigos que, sob pressão, desaparecem, tal qual a neve com o calor (Jó 6.15 e 
ss.). Descreve o desejo intenso que se tem de destruir completamente os inimigos (cf. SI 
143.12). Davi pôde subjugar seus adversários porque Deus fizera com que dessem as 
costas (SI 18.40 [411); o verbo faz paralelo com máhats, "esmagar" (SI 18.38 [391; em 
ugarítico há paralelo com 'nt 11:7 e s., AisWUS n? 2330). O salmista também foi atacado por 
aqueles que desejavam eliminá-lo. O método de ataque incluía acusações falsas de 
cometer um roubo (SI 69.4 [51). Conseqüentemente em sua justiça Deus procura eliminar 
de sua cidade aqueles que caluniam o justo e aqueles de coração arrogante (SI 101.5 e s.; 
cf. SI 73.27). Quando o salmista se defronta com os ataques inclementes de Deus, ele 
também sente que está sendo destruído (SI 88.16 (171). Semelhantemente, aquele que 
serve a Deus com zelo é consumido por esse mesmo zelo, especialmente quando vê seus 
adversários esquecerem-se da palavra de Deus (SI 119.139). Aquele que lamentou a 
destruição de Jerusalém também viu a sua própria vida correndo riscos ao ser "atirado 
vivo" (IBB; ARC, "arrancaram-me a vida") numa cova, com a água chegando-lhe até a 
cabeça (Lm 3.53 e s.). Contudo, pela fé esses homens continuaram a orar a Iavé, 
confiantes de obter livramento (SI 88; Lm 3.55 e ss.). 

J.E.H. 
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1940 (tsãnap) 

(tsên). Veja o n? 1936a. 

1933 n:S (tsõneh), KIS (,tsõne0 rebanhos (SI 8.8; Nm 32.24). Uma variante de 
tsõ'n. 

(ísmnâ). Veja os nf 1937a, 1938a. 
(tsãnüa'). Veja o n? 1939a. 

TÜS (tsinnôr). Veja o n? 1942a. 

1934 TOS (tsànah) descer (Jz 1.14; Js 15.18; Jz 4.21). 

(teõníp). Veja o n? 1940a. 

1935 C3S (tsánam) secar• endurecer (Gn 41.23). 

p S (ísdní/i). Veja o n? 1936c. 

1936 " S (tsnn). I. Aceita como raiz de: 
1936a p (tsên) espinho, gancho (Pv 22.5; Jó 5.5). Significado incerto. 
1936b nlS (tsinnâ) anzol, gancho (Am 4.2, somente). 
1936c (tsãnin) espinho, ferroada (Nm 33.55; Js 23.13). 

1937 " S (te/m). II. Aceita como raiz de: 
1937a (tsinnâ) frescor (Pv 25.13, somente). 

1938 pS (tsnn). III. Aceita como raiz de: 
1938a H2S (tsinnâ) escudo grande (1 Sm 17.7; 2 Cr 11.12). O escudo pequeno era 

denominado mãgên. 
1938b HJSJS (tsintsenet) jarro (Êx 16.33, somente). 

1939 (tsãna0 ser modesto, ser humilde. Ocorre somente uma vez, no hifil (Mq 
6.8).' 

Termo Derivado 

1939a OTS (tsánüa') modesto (Pv 11.2, somente). 

1940 rpS (teãnap) enrolar, envolver, a f a r (Lv 16.4; Is 22.18). 
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1941 p i * (tsnq) 

Termos Derivados 

1940a (tsàníp) turbante (e.g., Zc 3.5; Jó 29.14). 

1940b (tsenépá) invólucro (Is 22.18, somente). 

1940c tTffTff) (mitsnepet) turbante do sumo sacerdote. 

mitsnepet. Turbante. Também um sinal de realeza. O termo ocorre 12 vezes, 11 em 
Êxodo e Levítico, e uma em Ezequiel (21.26 [31]; ARA, "diadema"). Era a cobertura 
distintiva que o sumo sacerdote usava sobre a cabeça. Em Ezequiel a referência prediz 
vividamente a cessação dos reis davídicos e dos sacerdotes araônicos. A tradução 
"turbante" tem apoio no fato de a palavra derivar de tsãnap, que significa "enrolar". 

C.L.F. 

n : ^ (tsantsenet). Veja o n? 1938b. 

1941 plü (tsnq). Aceita como raiz de: 
1941a plTK (tsinõq) cepo (Jr 29.26, somente). 

1942 (tsnr). Aceita como raiz de: 
1942a "IÍÜ (tsinnôr) cano, bico, conduto (2 Sm 5.8; SI 42.8). Veja-se D. H. 

MADVIG, Gutter, ZPEB, v. 2, p. 854. 
1942b ntirU? ( tsant crôt ) tubos que alimentam as lamparinas com óleo (Zc 

4.12). 

rrhn:s (tsanfrôt). Veja o n? 1942b. 

1943 I V ? (tsã'ad ) dar passos, marchar. 

Termos Derivados 

1943a "IV? (tsa'ad) passo, ritmo (e.g., Pv 30.20; Jr 10.3). 

1943b rny? (ts"ádâ) I, marcha (2 Sm 5.24; 1 Cr 14.15). 
1943c nii?? (ts"ãdâ) II, bracelete, tomozeleira (Is 3.20; 2 Rs 11.12). 
1943d I I ^ Ü (mits'ãd) passo (Dn 11.43; SI 37.23; Pv 20.24). 
1943e ( etéãdâ) bracelete, tomozeleira (Nm 31.50; 2 Sm 1.10). 

tsã'ad significa "andar em cadência" (cf. 2 Sm 6.13). Descreve a maneira como a 
pessoa é levada à presença do rei (Jó 18.14). Mostra como alguém metodicamente pega 
o caminho da casa da prostituta, plenamente consciente da direção em que está indo, mas 
totalmente ignorante da conseqüência: o Sheol (Pv 7.8; cf. 5.5). O professor instrui o aluno 
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1947 (tsã'aq) 

no caminho da sabedoria a fim de que o seu estilo de vida (passos) não lhe traga 
dificuldades nem tristeza (Pv 4.10 e ss.). 

Iavé observa o caminho que o homem pega (Jó 34.21). Deus dá ao salmista um amplo 
lugar para pisar a fim de que não escorregue nem caia (2 Sm 22.37). Provérbios 16.9 
declara: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o SENHOR lhe dirige os passos". 
Esse provérbio estabelece cautelosamente um equilíbrio para o resultado da interação 
entre Deus e homem no destino de alguém. O homem deve dar início a seu curso de ação, 
mas as plenas conseqüências do que fizer são da esfera de Iavé. Mas o crente percebe que 
precisa da direção divina. Jeremias, com uma atitude de arrependimento e buscando 
intensamente o favor de Iavé, declara: "Eu sei, ó SENHOR, que não cabe ao homem 
determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos" (Jr 10.23). 

Em linguagem militar, usa-se o vocábulo basicamente com referência a Iavé. Ele 
marcha adiante do exército de Israel, garantindo a seu povo a vitória em combate (Jz 5.4). 
À medida que Deus avança, todos os elementos da natureza reagem afirmativamente, 
reconhecendo seu senhorio e apoiando o seu esforço (SI 68.7 es . [8 e s.J; Hc 3.12; cf. Jr 
10.5). 

J.E.H. 

1944 (tsã'â) abaixar-se, curvar-se, inclinar-se (e.g., Is 51.14; Jr 2.20). 

(tsã'tp). Veja o n? 1946a. 

(tsã'ir). Veja o n? 1948a. 

1945 (tsã'an) vaguear, viajar (Is 33.20, somente). 

1946 ^US (ts'p). Aceita como raiz de: 
1946a (tsã'ip) roupão, xalef véu (Gn 24.65; 38.14). 

ÜTVXÇX (tsa'ãtsu'im). Veja o n? 1891a. 

1947 (;tsà'aq) gritar, clamar por socorro, chamar. 

Termo Derivado 

1947a npiTC (iUfãqâ) grito, clamor. 

BDB é da opinião que o sentido original em árabe era "trovejar", "soar como trovão". 
Essa raiz significa "clamar por ajuda" (por estar muito aflito) ou "exclamar" (por estar 
muito alegre; cf. 2 Rs 2.12). Por exemplo, logo após perceber que a panela de onde 
prazerosamente comiam estava envenenada, os filhos dos profetas clamaram aflitos (2 Rs 
4.40). Uma mulher violentada fica isenta de culpa desde que tenha gritado por ajuda. Se 
não o fez, é culpada de consentir com o adultério (Dt 22.23-27). Os líderes de Israel 
muitas vezes tiveram de suplicar sinceramente ajuda a Deus. Na condição de líder, 

1297 



1948 (tsã'ar) 

Moisés enfrentou diversas situações difíceis que o levaram a clamar desesperadamente 
pela orientação de Iavé (cf. Êx 17.4). Numa ocasião a resposta de Deus a Moisés foi 
simplesmente que Moisés parasse de clamar e passasse a agir (Êx 14.15). Ademais, o 
vocábulo descreve a reação de Esaú diante da perda da sua bênção e a de Israel diante 
da perda da arca dos filisteus (Gn 27.34; 1 Sm 4.14). Essa palavra freqüentemente se 
refere ao clamor daqueles que eram saqueados e devastados na guerra (cf. Jr 49.21). 

Um forte clamor muitas vezes indica que não há justiça ou que o juízo está em 
execução. Muito embora Iavé tenha estabelecido Israel como nação a fim de que 
produzisse justiça e retidão, ele descobriu derramamento de sangue e um clamor, 
evidenciando que a cidade estava oprimindo os desafortunados (Is 5.7). Os justos 
lamentam com altos clamores a perda sofrida pela nação (cf. Is 33.7; Lm 2.18). Intercedem 
por perdão, arrependendo-se dos pecados que levaram a tal catástrofe e buscando a ajuda 
divina quanto ao futuro. Deus ouve os clamores dos homens, especialmente quando os 
justos clamam por estarem aflitos. Os hebreus clamaram sob o peso de sua escravidão no 
Egito (Êx 3.7). Deus ouviu o seu clamor e os livrou mediante os poderosos feitos por 
ocasião do êxodo. Por causa do grito dos oprimidos em Sodoma e Gomorra, Deus veio para 
julgar os opressores (Gn 18.21; 19.13). Deus promete ouvir especialmente o grito dos 
aflitos, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas (Êx 22.22 e s. [21 e s.]; cf. SI 9.12 [13]). 
O fato de que Deus ouve os clamores de seu povo e os livra de sua angústia caracteriza-o 
como o Deus vivo e verdadeiro, pois os homens gritam para seus ídolos, mas estes não 
reagem (SI 107.6, 28; Is 46.7). 

Deus, porém, retribui aos ímpios com um castigo na mesma moeda. Em resposta ao 
clamor dos hebreus, os egípcios deram um grande grito por causa da morte de seus 
primogênitos (Êx 11.6; 12.30). No final dos tempos uma parte do castigo dos ímpios será 
o clamor devido ao coração pesaroso (Is 65.14). 

O servo sofredor de Deus realiza a sua tarefa de modo diferente de governantes 
terrenos, os quais buscam mudanças e cargos. Ele não gritará nas ruas (Is 42.2), i.e., não 
procurará, mediante retórica, despertar as multidões a se colocar contra os seus 
governantes atuais. 

No nifal e no hifil tsã'aq significa "ser convocado em assembléia" (cf. Jz 7.23 e s.). 
Um líder pode convocar e reunir o povo para perseguir os inimigos. Saul foi o primeiro 
líder a, desde a conquista, conseguir reunir a nação toda para ir combater os inimigos (1 
Sm 13.4). O povo também podia ser convocado em assembléia a fim de que seus líderes 
apresentassem um assunto importante. Samuel promoveu uma reunião dessas em Mispa 
para empossar Saul como rei (1 Sm 10.17). 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 568-74. 
J.E.H. 

1948 ~>Í?S (tsã'ar) ser insignificante, tornar-se insignificante (e.g., Jó 14.21; Jr 
30.19). 

Termos Derivados 

1948a f T i ^ (tsã'ir) pequeno, insignificante, jovem. 
1948b iTTI^ (ts"irâ) juventude (Gn 43.33; Jr 14.3; 48.4). 
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1950 .13* ( tsãpá) 

1948c "II^D (mits 'ãr ) coisinha (e.g., Gn 19.20; Jó 8.7). 

tsã'ir. Pequeno, insignificante, jovem. A raiz denota aquilo que tem menos idade e, 
portanto, tem menor importância, privilégio e desejabilidade (1 Sm 9.21; por conseguinte, 
Jr 14.3). Existem cognatos acadianos e árabes; o equivalente ugarítico é tsèr (UT 19: n? 
2182). Quanto a sinônimos, vejam-se: qãtõn; dal ("pobre", "fraco", Jz 6.15), bãzâ 

("desprezado", SI 119.141). Seus antônimos são: bãkôr/bãkir ("primogênito"), rab 

("ancião", Gn 25.23), yeshish ('Velho", Jó 32.6), 'ãtsum ("forte", Is 60.22). 
Essa palavra, quando designa o último filho nascido a alguém (o oposto de 

bãkôr/bãkir), também tem a conotação de insignificãncia. Assim como o primogênito 
recebia a porção e a bênção dobradas, o segundo de dois filhos recebia uma porção e uma 
bênção menor. Semelhantemente, Saul declarou que ele mesmo não possuía valor com 
base no fato de que sua família era a mais insignificante (cf. SI 68.27 128)) dentre os 
pequenos/poucos benjaminitas (Gn 43.33; observe-se que o cetro não haveria de se afastar 
de Judá, embora este não fosse o primogênito, Gn 49.10). Por conseguinte, o vocábulo em 
questão tem a conotação de nascido por último e/ou insignificante (Jr 49.20). Os jovens 
(insignificantes) são os que não são sábios (Jó 32.6) e os que são desprezados (Jó 30.1). 
As vezes a palavra se refere a servos ou escravos (Jr 14.3; 48.4). O salmista afirma sua 
condição humilde e sua obediência a Deus (SI 119.141; cf. 'ãnâ). 

L.J.C. 

1949 (tsãpad) reunir, contrair (Lm 4.8). 

1950 (tsãpá) I, vigiar, observar ao redor, espreitar. 

Termos Derivados 

1950a iTDii ( ts ippiyâ ) posto de observação (Lm 4.17). 

1950b (mitspeh) torre de vigia, ponto de observação (Is 21.8; 2 Cr 
20.24). 

tsãpâ transmite a idéia de ter plena consciência de uma situação a fim de obter 
alguma vantagem ou de precaver-se de ser surpreendido pelo inimigo. O verbo aparece 
no sentido de "ficar à espreita", "ficar de emboscada"; os ímpios observam o justo para 
matá-lo (SI 37.32). De outro lado, a mulher sábia observa (olha) os caminhos de seu lar, 
i.e., atende cuidadosamente o seu lar em cada uma de suas necessidades (Pv 31.27). De 
igual forma Iavé está alerta àquilo que acontece na terra a fim de julgar devidamente os 
seus moradores (Pv 15.3; cf. SI 66.7). O verbo também exprime a postura daquele que tem 
fé; Miquéias diz: "Eu, porém, olharei para o S E N H O R ; esperarei no Deus da minha 
salvação: o meu Deus me ouvirá" (7.7). Dhorme interpreta a forma que ocorre em Jó 15.22 
como um particípio passivo (tsãpü), em que o sentido seria o resultado de "ser olhado", 
"escolhido" ou "marcado". 

Como particípio (tsôpeh ) o verbo significa "sentinela", aquele que era colocado sobre 
o muro da cidade e era responsável por informar a liderança da nação acerca dos perigos 
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1951 n ç ? Otsápá) 

(cf. 1 Sm 14.16; 2 Sm 18.24 e ss.; 2 Rs 9.17-20). A sentinela que falhasse no cumprimento 
do dever freqüentemente era executada. O oficio profético é, às vezes, descrito com essa 
linguagem. A Ezequiel Deus diz: "Eu te dei por 'atalaia' sobre a casa de Israel; da minha 
boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte" (3.17; cf. 33.7; Jr 6.17; Hc 2.1). Se 
Ezequiel deixasse de apresentar aos israelitas a advertência divina, seria responsável pela 
vida deles; mas, se fielmente proclamasse a mensagem, estava livre de qualquer outra 
responsabilidade, não importando qual fosse a reação do povo (Ez 3.18-21). Conquanto 
Deus tenha sido fiel em enviar sentinelas a Israel, muitos tornaram-se cegos de sua 
própria missão (Is 56.10). O fracasso dessas sentinelas e a rejeição dos verdadeiros 
atalaias foram razões fundamentais para a queda de Israel. De outro lado, os verdadeiros 
profetas serão as sentinelas que, antes de quaisquer outros, cantarão acerca do avanço 
dos novos feitos salvadores de Deus (Is 52.7-10). 

O emprego do nome Mispa em Gênesis 31.49 desperta interesse. O local recebeu esse 
nome em razão de uma bênção: a<Vigie' o S E N H O R entre mim e ti". Mas originariamente 
isso esteve longe de ser uma bênção. Foi o sinal de uma espécie de fronteira entre Jacó 
e seu sogro hostil. Lá as duas partes prometeram manter a paz. 

J.E.H. 

1951 ns? (tsàpâ) //, revestir. 

Termos Derivados 

1951a (tsippüy) revestimento de metal (Is 30.22; Êx 38.17, 19; Nm 17.3-4). 
1951b (tsãpU) tapete (Is 21.5). 

1951c (tseper) capitei folheado de coluna (2 Cr 3.15). 

Muitos dos móveis e utensílios do tabernáculo deviam ser folheados a ouro puro, 
inclusive a arca da aliança, que devia ser assim revestida por dentro e por fora (Êx 25.10 
e s., 13, 28), a mesa (Êx 25.23 e s.) e o altar do incenso (Êx 30.3, 5). Os chifres do altar 
do holocausto eram folheados a bronze (Êx 27.2, 6). 

Salomão revestiu de ouro o interior do templo (1 Rs 6.20 e ss.) e muitos de seus 
móveis e utensílios (1 Rs 6.20, 22, 28, 30, 32). Ele também adornou a casa com pedras 
preciosas (2 Cr 3.6). Até mesmo o seu grande trono de marfim era revestido de ouro (1 Rs 
10.18). Aparentemente às vezes era preciso trocar o revestimento de ouro. Sobre Ezequias 
diz-se que ele folheou as portas e os batentes das portas do templo (2 Rs 18.16). Esse ouro 
não era a camada fina usada hoje em dia, pois podia ser arrancado e usado como tributo 
(2 Rs 18.16). 

A raiz também é empregada para indicar o revestimento de chão ou parede com 
madeira (1 Rs 6.15). Provérbios compara a pessoa de fala fácil mas coração mau com um 
jarro vitrificado com escória de prata (Pv 26.23). (Mas veja-se sig, quanto à possibilidade 
de a "escória de prata" ser neste versículo uma única palavra, atestada em ugarítico, com 
o sentido de "lustro branco".) 

Um texto difícil é Isaías 21.5, em que aparece a expressão tsãpõh hatstsõpit, que 
os estudiosos interpretam de diferentes maneiras, quer como derivada de tsãpâ I, "põem 
a sentinela" ( T B ) ou tsãpâ II, "estendem-se tapetes" ( A R A ) . Os nobres, absortos em seus 
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1953 ( tsápan) 

próprios prazeres, continuaram a banquetear-se durante as horas tenebrosas que 
ameaçavam a existência de sua nação. 

J.E.H. 

nas (tsãpâ). Veja o n? 1892b. 
"^BS (tsippüy). Veja o n? 1951a. 

(tsãpôn). Veja o n? 1953b. 
(tsepôni). Veja o n? 1953c. 

-liSS (tsippôr). Veja o n? 1959a. 

1952 FIES (tsph). Aceita como raiz de: 
1952a r r a s (tsappahat) jarro, botija (e.g., I Rs 17.12; 1 Sm 26.11). 
1952b nTP22£ (tsfpihit) bolo chato, bolacha (Êx 16.31, somente). 

nrDS (tsappahat). Veja o n? 1952a. 
7VJS$ (tsipplyá). Veja o n? 1950a. 
nrTS2£ (tsepihit). Veja o n? 1952b. 

(tsãpin). Veja o n? 1953a. 
j r s? (teãpfaO. Veja o n? 1955a. 
"V2S (tsáptr). Veja o n? 1962a. 
ITTS^ a5'pfró). Veja o n? 1960a. 
rPDS (tsãpit). Veja o n? 1951b. 

1953 (tsãpan) esconder, entesourar, armazenar. 

Termos Derivados 

1953a f S S (tsãpin) tesouro (SI 17.14, somente). 

1953b (tsãpôn) norte (e.g., Gn 13.14; Jr 26.26). 
1953c (ts'pôni) setentrional (J1 2.20, somente). 
1953d pSSü (matspôn) tesouro escondido (Obadias 6, somente). 

tsãpan ocorre 36 vezes. Significa ocultar algo com um objetivo definido, seja por 
motivo de proteção seja por razões sinistras. Moisés ficou escondido dentro de casa 
durante três meses para ser protegido do decreto de Faraó em que este determinava a 
morte de todas as crianças hebréias de sexo masculino (Êx 2.2). Os ímpios escondem-se 
a fim de armar emboscada contra os inocentes (Pv 1.11), mas no final das contas é contra 
as suas próprias vidas que a emboscada está armada (1.18). Os ímpios não conseguem 
esconder de Deus os seus feitos iníquos (Jr 16.17). Diz-se que os pecados são armazenados 
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1953 (tsãpan) 

no sentido de que receberão o devido castigo num dia de juízo (Os 13.12; cf. Jó 15.20; 
21.19). 

Diante das aflições e das maquinações preparadas pelos homens, Deus esconde o seu 
povo em sua presença (SI 27.5; 31.20 [21]). O Deus de Israel expressa o interesse especial 
que tem em seu povo ao dar-lhes segurança e abrigo. De fato, aqueles que lhe pertencem 
são chamados de "os seus escondidos" (SI 83.3 [4]; ARA, "protegidos"). 

A palavra também tem a conotação de armazenar ou entesourar coisas por causa de 
seu valor (Jr 36.29). Por isso Jeremias refere-se ao adversário de Judá como sendo a 
Babilônia. Ele passa a profetizar que a Babilônia será derrotada por uma nação vinda do 
norte (Jr 50.9; 51.48). Ezequiel também indica que os adversários de Israel que 
participarão da batalha derradeira virão de lugares longínquos ao norte (Ez 38.6, 15). O 
norte torna-se, então, um antro do mal. Em várias mitologias tem o sentido de centro de 
demônios. 

tsãpôn. Norte. Na mitologia cananéia o norte era considerado o lugar de reunião da 
assembléia dos deuses. Os deuses reuniam-se no monte tsapân; tsapân pode ser 
interpretado como um nome próprio. Ali Baal reinava supremo. A montanha é geralmente 
identificada com o monte Cássio, Jebel el Aqra\ ao norte de Ras Shamra. Kapelrud é da 
opinião que a torre em que eram realizados sacrifícios no templo de Baal pode ter tido o 
nome de Sapan, uma identificação mítica entre o monte e o santuário (p. 58). Esse 
conceito da assembléia divina no monte Sapân é mencionada no oráculo de Isaías contra 
a Babilônia, no qual o profeta descreve o orgulhoso rei a dizer "no monte da congregação 
me assentarei, nas extremidades do Norte" (14.13). O rei declara possuir senhorio 
universal e divino. Tal arrogância logo haveria de enfrentar a fúria da ira de Deus. 

O fato de que Salmos 48.2 [3] coloca o monte Sião figuradamente no extremo norte 
significa que Deus é o único governante do universo. Somente ele deve ser reverenciado 
e louvado. Também é possível que esse versículo seja interpretado num sentido mais local. 
yar*kâ pode significar simplesmente "lado" (Êx 26.22; cf. yarek, Nm 3.35). O templo estava 
situado no lado norte da cidade de Davi. Às vezes Deus é descrito como alguém que, do 
norte, aparece a um de seus servos (Jó 37.22); ele sai de seu trono para comunicar 
diretamente o seu esplendor. Ezequiel surpreendeu-se com um vento tempestuoso vindo 
do norte, e, vinda do meio da nuvem, teve uma visão da glória de Iavé (Ez 1.4 e ss.). 

Deus promete trazer seu povo de volta do norte (Is 43.6; 49.12; Jr 16.15). Não existe 
lugar algum onde uma potência terrena consiga pôr o povo de Deus para que fique fora 
do alcance do interesse divino (Jr 31.8). Jó afirma que Deus estende o norte sobre o vazio 
(26.7). Essa declaração mostra que Deus criou a partir do nada até mesmo os lugares 
sinistros e a montanha dos deuses. Portanto, não existe poder maligno ou deus ou 
assembléia divina que possua uma existência coeterna com Deus ou qualquer poder ou 
existência fora do poder criador de Deus (cf. SI 89.12 [13]). 

Bibliografia: — GASTER, Theodore H. Thespis. Doubleday, 1961. — KAPELRUD, A. 
S. Baal in the Ras Shamra texts. Copenhagen, G. E. C. Gad, 1952. — MORGENSTERN, 
Julian. Psalm 48. In: Hebrew Union College Annual 16:1-96. — OLDENBURG, U. The 

conflict between El and Baal in Canaanite religion. Brill, 1967. — ROWLEY, H. H. Job. 

Londres, Thomas Nelson & Son, 1970. — DE SAVIGNAC, J. Note sur le sens du therme 
áâphôn trans quelques passages de la Bible. VT 3:95 es . — THAT. v. 2, p. 575-81. 

J.E.H. 
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1959 -ISS ( tspr) 

1954 PÉS (íspO. I. Ace i t a como ra iz de: 

1954a I^SS (tsepa') serpente venenosa (Is 14.29, somente). 

1954b "3ÍÍJ3S (tsip'ôni) serpente venenosa (e.g., Is 11.8; Pv 23.32). 

1955 (tsp*). I I . Ace i t a como ra iz de: 
1955a I TS^ (tsãpia*) esterco de gado (Ed 4.15). 

1956 (/spO. I I I . Ace i ta como ra iz de: 

1956a HiTSS (ts'pVâ) broto (Is 22.24, somente). 

(tsip'ôni). Veja o n! 1954b. 

1957 ( tsãpap) chilrear, pipilar. 

Termo Derivado 

1957a ( tsaptsãpá) uma espécie de salgueiro (Ez 17.5, somente) . 

Significado incerto. 

tsãpap ocorre apenas quatro vezes, sempre em Isaías. Aparece no pilpel e é um verbo 
onomatopaico. Designa o papaguear de uma ave irritada (Is 1 0 . 1 4 ) . Nessa passagem o rei 
assírio se vangloria de sua grande intrepidez e capacidade na conquista das nações e no 
roubo das riquezas delas sem maiores dificuldades, tal qual um homem que rouba um 
ninho, sem que ave alguma dê um pio. Devido a tal arrogância e vangloria Deus está na 
iminência de destruir a Assíria (Is 1 0 . 1 5 - 1 9 ) . De acordo com Isaías 3 8 . 1 4 , Ezequias 
manifestou seu pesar diante de uma doença mortal com sons parecidos com os de 
andorinha ou grou. Numa linha de raciocínio diferente, a palavra designa o som produzido 
pelos mortos (Is 29.4) e também pelos magos e médiuns, talvez imitando o som dos mortos 
em sua tentativa de despertá-los (Is 8 . 1 9 ) . Quando "Ariel" ( I B B ; A R A , "Lareira de Deus"), 
a cidade de Davi, for derrotada, seu fim será simplesmente pipilar no pó (Is 2 9 . 4 ) . Isaías 
declara que, quando Deus se esconde de Israel, o povo é aconselhado a voltar-se para o 
oculto em busca de orientação, mas ele também afirma que Israel há de encontrar sentido 
para a sua existência no ensino e no testemunho dados apenas por Deus (Is 8.19 e s.). 

J.E.H. 

Í1ES2S (tsaptsãpá). Veja o n? 1957a. 

1958 HSS (tsãpar) I. Significado incerto. Ocorre somente em Juizes 7.3. 

1959 "132* (tspr). II. Ace i t a c o m o ra i z de: 

1959a t^ii^S ( t s i ppô r ) pássaro, ave. 
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1965 ( t sõ r ) 

Essa palavra indicativa de "pássaro" está relacionada com o "chilreado" de um 
pássaro. Deus se interessa pelas aves. Ele as criou e lhes deu um lugar para fazerem os 
seus ninhos (SI 104.17). Ele os preservou durante o dilúvio (Gn 7:14). O pardal faz o seu 
ninho mesmo nos altares de Iavé (SI 84.3 (4J). Uma parte do senhorio em que o homem 
foi investido é sobre as aves dos céus (SI 8.8 [9]). 

Certas aves são consideradas limpas. São comestíveis (Dt 14.11), e algumas delas, 
como é o caso das pombas, foram até mesmo especificadas como sacrifícios aceitáveis. A 
maioria, das aves imundas, senão todas, são aves de rapina. 

O israelita tinha obrigação de ser bondoso até mesmo com as aves; se encontrasse 
um ninho com ovos ou filhotes, não podia apanhar a mãe junto com os filhotes (Dt 22.6 
e s.). Aparentemente algumas aves eram domesticadas para servirem de animais de 
estimação (Jó 41.5 [40.29]). As aves, no entanto, jamais deveriam ser usadas para 
representar uma divindade (Dt 4.17), como se fazia no Egito e na Mesopotâmia. 

Os pássaros serviam para designar muitas idéias diferentes: 1) um vôo ágil em busca 
de segurança (SI 11.1); 2) alguém caçado (Lm 3.52); 3) alguém que, sem perceber, é 
apanhado na armadilha (Pv 6.5; cf. SI 124.7; Ec 9.12); 4) o vaguear longe de casa (Pv 
27.8); 5) fuga (Pv 26.2); 6) um forte sentimento de solidão (SI 102.7 [8]); 7) a maneira 
como Israel voltou do exílio (Os 11.11); 8) os povos das várias nações que habitarão no 
cedro excelente (Ez 17.23); 9) a proteção dada por Iavé a Jerusalém, tal qual uma ave que 
paira no ar (Is 31.5). 

Bibliografia: — D R I V E R , G. R. Birds in the Old Testament. PEQ 87:5-20, 129-40. 
J.E.H. 

1960 (tspr). III . Aceita como raiz de: 

1960a n-VET* ( ts 'ptrâ ) trança, grinalda (Ez 7.7, 10; Is 28.5). 

1961 1325 (tspr). IV . Ace i ta como ra iz de: 

1961a (tsippõren) unha das mãos, ponta de estilete, ponteiro de ferro 
(Jr 17.1; Dt 21.12). 

1962 (tspr). V . Ace i ta como raiz de: 

1962a f " r S S ( tsãpi r ) bode. 

tsapir aparece apenas em textos mais recentes (Daniel, Crônicas e Esdras). O bode 
era um dos animais usados como oferta pelo pecado; por exemplo, 12 foram oferecidos por 
ocasião da dedicação do segundo templo (Ed 6.17; cf. 2 Cr 29.21). Daniel viu, numa visão, 
surgir do ocidente um bode com um chifre entre os olhos (Dn 8.5-8). O bode é identificado 
com o rei da Grécia, Alexandre (Dn 8.21). Às vezes feroz, o bode é símbolo de poder, 
especialmente ao ter um papel de dominação sobre as ovelhas (cf. Ez 34.17; Zc 10.3). 

Bibliografia: — M O N T G O M E R Y , James A. Daniel. In: ICC. 

1963 (ts*pardêae) sapos. 
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1965 ( tsõr) 

(tsippõren). Veja o n? 1961a. 
(tsepet). Veja o n? 1951c. 

1964 f^jpS (tsiqqãlõn). Significado incerto, talvez vestes (2 Rs 4.42). 

1965 ttsõr) Tiro. 

Tiro era uma das principais cidades-estados dos fenícios na região do Líbano. O 
centro de Tiro situava-se numa ilha rochosa, a curta distância da costa. Tal localização 
proporcionava excelente defesa. Com um quebra-mar comprido, exibia um dos melhores 
portos do litoral da Palestina. Sua história fez paralelo com a ocupação de Canaã pelos 
hebreus. Os fenícios eram excelentes comerciantes dos mares e mercadores de púrpura. 
Adoravam muitos deuses, inclusive Baal. 

Em vários períodos tiveram relacionamento comercial e religioso com Israel. Davi fez 
uma aliança com Hirão, rei de Tiro. Este despachou os famosos cedros do Líbano para a 
construção do palácio (2 Sm 5.11 e s.). Hirão continuou a aliança com Salomão e lhe 
forneceu a madeira e o ouro necessários para a construção do templo e do palácio de 
Salomão (1 Rs 5). Outro Hirão, um artesão habilidoso, foi enviado para ensinar e ajudar 
os artesãos hebreus nos vários detalhes da construção (1 Rs 7.13 e s.). Como compensação, 
Salomão supriu o rei Hirão com grandes quantidades de alimento. Mais tarde teve de 
acrescentar a esse pagamento mais 20 cidades da Galiléia, mas Hirão não ficou satisfeito 
(1 Rs 9.11-14). Salomão também se juntou a Hirão em aventuras comerciais no litoral da 
África em busca de todo o tipo de produtos exóticos (1 Rs 10.22). Josafá tentou, sem 
sucesso, uma aventura comercial conjunta parecida (1 Rs 22.49 e s.). O maior impacto da 
religião fenícia em Israel ocorreu devido aos esforços zelosos de Jezabel, filha de Etbaal, 
rei de Tiro, casada com Acabe. Seus esforços criaram uma crise no iavismo, cujos 
principais defensores foram Elias e Eliseu (1 Rs 16.29—2 Rs 10.35). E o impacto causado 
por ela alcançou Judá devido ao casamento de sua filha Atalia com Jeorão, rei de Judá 
(2 Rs 8.16 e ss.; 11.1-20). Mais tarde Tiro e Sidom voltaram a fornecer cedros para a 
construção do segundo templo em troca de alimentos, bebida e azeite (Ed 3.7). Mas os 
comerciantes de Tiro violaram a lei judaica ao vender peixe e outros produtos no dia de 
sábado (Ne 13.16). 

Os profetas compuseram muitos oráculos e lamentos de destruição contra Tiro por 
causa do orgulho e da arrogância de se considerarem a maior nação no comércio marítimo 
que lidava com os produtos mais finos e caros (Is 23; Jr 25.22; 47.4; Ez 26-28; cf. SI 45.12 
[13]). Tiro havia adquirido uma imensa riqueza por meio de sua notável sabedoria (J1 3.1-
8 [4.4-8]; Zc 9.3 e s.; Ez 28.3 e ss.). Habilidade e sucesso haviam levado o seu príncipe a 
afirmar que era deus (Ez 28.2, 9). Num lamento Ezequiel o descreve como alguém perfeito 
no jardim do Éden, mas ele se corrompeu com a violência do seu comércio. Por isso Deus 
fez com que fosse expulso do jardim e castigado (Ez 28.12-19). Mas, por intermédio de 
Isaías, Deus estendeu a Tiro esperança de restauração. Suas mercadorias e seus 
préstimos seriam então consagrados a Iavé, e Tiro forneceria alimentos e roupas finas 
àqueles que viessem a habitar diante do Senhor (Is 23.17 e s.). 

Bibliografia: — BLAIKLOCK, E. M. Tyre. In: ZPEB. v. 5, 832-5. — HARDEN, Donald. 
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1966 (itsãrab) 

The Phoenicians. Praeger, 1963. — K A P E L R U D , T. S. Tyre. In: IDB. v. 4, p. 721 e ss. — 
M O S C A T I , Sabatino. The world ofthe Phoenicians. Praeger, 1970. 

J.E.H. 

"fc (tsõr). Veja o n? 1975b. 

"IS (tsar). Veja os n™ 1973a, b, 1974a, 1975a. 

1966 (tsãrab) queimar, chamuscar. Ocorre somente uma vez, no nifal (Ez 
21.3). 

Termos Derivados 

1966a (tsãrãb) queimadura, chamuscamento (Pv 16.27, somente). 
1966b n ( t s ã r e b e t ) casca (de ferida), cicatriz (de uma chaga) (Lv 13.23, 

28). 

n r i s (tsãrebet). Veja o n? 1966b. 

1967 m s (tsrh). Aceita como raiz de: 

1967a H S (tsãrí) tipo de bálsamo (e.g., Gn 37.25; Ez 27.17). 

r r a (tsãrâ). Veja os n~ 1973c, 1974b. 

(ts'rôr). Veja os n?- 1973e, 1975c. 

1968 r r « (tsãrah) 1, gritar, urrar (Sf 1.14; Is 43.13). 

1969 rP.ü (tsrh). II. Aceita como raiz de: 
1969a n n ^ (tseriah) escavação, câmara subterrânea (e.g., Jz 9.49; 1 Sm 13.6). 

n * (tsãrí). Veja o n? 1967a. 

rrns (tseríah). Veja o n? 1969a. 

1970 "["IS (tsrk). Aceita como raiz de: 
1970a " p s (tsõrek) necessidade (2 Cr 2.15, somente). 

1971 JH2S (tsãra*) sofrer doença de pele, ficar leproso. Este verbo denominativo é 
usado principalmente no pual. 
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1971 I H * (ísãraO 

Substantivo de Origem 

1971a "iTIin;* (tsãra'at) doença maligna da pele, lepra. Num sentido estrito, 
leucodermia e doenças correlatas. 

1971b n i n s Usir'â) vespa. 

Conquanto o vocábulo seja geralmente traduzido por "lepra", "leproso", a designação 
"lepra" não é correta do ponto de vista médico, uma vez que tsãra'at se refere a uma 
gama bem maior de doenças da pele (cf. "doença contagiosa", BLH). No entanto, por 
conveniência, pode-se manter o termo "lepra". 

Além da ferida aberta e maligna e de pêlos brancos, que denunciavam a existência 
da enfermidade, a pessoa com lepra também devia ser identificada por meio de roupas 
rasgadas e por meio do anúncio de "imundo", quando estivesse nas ruas, e devia viver 
isolada da comunidade. O AT dá o nome de quatro pessoas que ficaram leprosas. Sem 
contar Moisés (Êx 4.6; cf. também 2 Rs 7.3), o AT menciona Miriã (Nm 12.10), Uzias (2 
Rs 15.5), Geazi (2 Rs 5.27) e o sírio Naamã (2 Rs 5.1). 

Deus pode infligir a doença de tsãra'at como castigo por pecados como os de ciúme 
(cf. Miriã), raiva e falta de submissão total aos mandamentos de Deus (cf. Uzias), e cobiça 
(cf. Geazi). Não se deve, porém, concluir que toda enfermidade seja resultado de um 
pecado individual (cf. Jó; Lc 13.1-5; Jo 9.1-7). 

tsãra'at não era necessariamente incurável (cf. 2 Rs 5.7). Em contraste, a lepra era 
provavelmente incurável (Lv 13). De qualquer forma, a cura de tsãra'at podia servir de 
sinal de poder divino (Êx 4.6; 2 Rs 5.8). 

O isolamento de um leproso era, sem dúvida alguma, uma providência sanitária para 
evitar um contágio maior. O fato de, na teocracia de Israel, um sacerdote ser incumbido 
de diagnosticar a enfermidade, não significa que os clérigos de hoje devam tornar-se 
agentes de saúde. Portanto, torna-se evidente o princípio do interesse divino pela saúde 
dos corpos não só para aquela época mas em todos os tempos (cf. Jesus, Mt 8.2-3). 

Doenças com erupção na pele são às vezes benignas e às vezes perigosas e altamente 
contagiosas, como no caso de varíola, escarlatina, etc. Na antigüidade o único controle 
eficaz era o isolamento. Apenas as leis hebréias traziam essas providências bastante 
valiosas. 

O vocábulo tsãra'at é encontrado principalmente (20 vezes) nos dois capítulos que 
tratam dos diagnósticos e das medidas de purificação para aquele que ficou imundo 
(tãmè\ Lv 13; 14). No que diz respeito ao contágio, tsãra'at se refere não apenas a 
erupções da pele mas também a mofo ou bolor nas roupas (Lv 13.47-52) ou nas casas (Lv 
14.34-53). Vê-se assim que a palavra não designa especificamente a lepra. A 
determinação, pelo sacerdote, de que um indivíduo estava imundo significava separação 
da comunidade e incapacitação cerimonial para entrar no templo (cf. 2 Cr 26.21). As 
medidas de purificação que deviam ser tomadas após a cura envolviam um ritual com 
duas aves. De acordo com KDy esse ritual era necessário para a restauração da pessoa 
junto à comunidade (Lv 14.2-9). Seguia-se uma série de ofertas adicionais, destacando-se 
a oferta pela culpa, talvez porque as doenças fossem, em última instância, associadas ao 
pecado (Lv 14.10-20). 
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1972 ET)? ( tsãrap) 

Não há fundamento nas Escrituras para considerar a lepra um tipo de pecado, 
embora a analogia possa ser útil por razões de ilustração. 

Bibliografia.: — H A R R I S , R. Laird. Man—God's eternal creation. Moody, 1971, p. 
142-3. — BROWNE, S. G. Leper, Leprosy. In: WBE. v. 2, p. 1026-7. 

E.A.M. 

H in? (tsãra'at). Veja o n? 1971a. 

1972 37»? (tsãrap) fundir, refinar, testar. 

Termos Derivados 

1972a (tsõT^pi) ourives (Ne 3.31, somente). 

1972b (matsrêp) crisol, cadinho (Pv 13.3; 27.21). 

tsãrap é basicamente usado em referência à atividade daqueles que trabalham com 
ouro e prata e para o processo de purifição de metais antes de se fazerem utensílios finos 
com eles (Pv 25.4). Fazer imagens fundidas era algo que criava uma grande demanda 
para o trabalho dos artífices em metal (Jz 17.4). U m ídolo podia ser folheado a ouro e 
adornado com correntes de prata que eram fundidas para isso (Is 40.19). No entanto, o 
ourives que usa sua habilidade para fazer ídolos será envergonhado por seu trabalho, pois 
essas imagens não passam de uma ilusão (Jr 10.14; 51.17). 

Diversos aspectos do processo de purificação do metal são vividamente usados para 
descrever o juízo sobre, e a purificação do, pecado (e.g., Is 1.25; Jr 6.27-30; Ez 22.18-22). 
Deus procura remover de seu povo toda impiedade e todo o pecado de modo que o povo 
suporte sua santa presença. O homem tem a responsabilidade de limpar-se a si mesmo 
a fim de poder ser purificado, i.e., deve reagir com obediência à palavra de Deus a fim de 
experimentar purificação (Dn 12.10). Ademais, quando seu povo é errante e viola a 
aliança, Deus procura trazê-lo de volta purificando-o (Jr 9.7 [6])- Deus testa-o na fornalha 
da aflição (Is 48.10). Embora o povo tenha de suportar circunstâncias difíceis, na medida 
em que sua fé em Deus permanecer firme, no final experimentará livramento (SI 66.6-12). 
Entre a promessa e o cumprimento, a própria palavra testa e purifica aquele que a ouviu 
(SI 105.19). Entretanto, às vezes as pessoas se tornam tão obstinadas que, não importa 
quão intenso se torne o fogo purificador, isso é em vão (Jr 6.27-30). Deus tem então de vir 
em juízo contra o seu povo. Mas, em meio a esse juízo, Deus ainda está preparando um 
povo para si. Aqueles que se submetem ao juízo como algo purificador irão se voltar para 
Deus e uma vez mais entrarão em aliança com ele (Zc 13.9). De acordo com Malaquias, 
Deus purificará os levitas como se estes fossem ouro e prata; então eles oferecerão de 
forma correta os sacrifícios, e estes sacrifícios serão aceitos (Ml 3.2 e ss.). O clímax do 
processo purificador divino resultará no estabelecimento de uma cidade sobre a qual ele 
tem absoluto domínio; essa cidade será chamada "cidade de justiça, cidade fiel" (Is 1.25 
e s.). 

O reto suporta o teste leal de Iavé sem desprezar o teste. Confiadamente declara que 
a provação não achou nada em falta (SI 17.3). De fato, quando busca a proteção divina, 
ele até mesmo ora para que Deus teste ou purifique os seus pensamentos e as suas 

1308 



1973 - n s ( tsãrar ) 

atitudes mais íntimas para que a sua petição seja realmente digna de ser respondida (SI 
2 6 . 2 ) . 

A palavra de Deus também é testada ou, de acordo com EP, "comprovada" (SI 18.30 
[31]). Ou seja, aquilo que Deus diz é autêntico; uma vez que foi testado, é merecedor de 
toda confiança. Salmos 12.6 [7] compara a fala de Iavé a "prata refinada em cadinho de 
barro, depurada sete vezes". Por isso aqueles que servem a Iavé amam a sua palavra (SI 
119.140) e se refugiam nele, tendo-o por seu escudo (Pv 30.5). 

Bibliografia: — B O W E S , D. R. Metals and metallurgy. In: ZPEB. v. 4, p. 206-12. — 
F O R B E S , R. J. Studies in ancient technology. BRILL, 1964. v. 8. — G A R B E R , P. L. Refining. 
In: WB. v. 4, p. 23 e s. — SLNGER , Charles, E. J. H O L M Y A R D & A. R. H A L L . A history of 

technology. Oxford, Clarendon, 1965. v. 1. 
J.E.H. 

'SnS (tsõr^pt). Veja o n? 1972a. 

1973 ""OS ( tsãrar ) I, atar, ser estreito, estar aflito (qal); estreitar, afligir, sitiar 
(hifil). 

Termos Derivados 

1973a ( tsar ) I, estreito, apertado. 

1973b t l S (tsar) II, aflição. 
1973c * r n s (tsãrâ) dificuldades, aflição. 
1973d (tsãrar) sofrer aflição. Esse verbo denominativo ocorre somente no 

piei (Jr 48.41; 49.22). 
1973e TT1S (ts'rôr) feixe, pacote, bolsa, sacola (e.g., Gn 42.35; Ag 1.6). 

1973f nSG (mêtsar) dificuldades, aflição (SI 116.3; 118.5; Lm 1.3). 

tsãrar pode designar qualquer coisa que é estreita ou impõe limites. U m lugar pode 
tornar-se pequeno demais para as pessoas morarem quando estas aumentam em número 
(2 Rs 6.1; Is 49.19 e s.). Isaías fala de um cobertor estreito demais para a pessoa nele se 
enrolar (28.20). Também designa a ação de enclausurar (2 Sm 20.3) e pode ter o sentido 
de "tolher" (Pv 4.12; ARA, "embaraçar"). 

tsãrar significa "enfaixar" ou "amarrar". E usado para designar a ação de prender 
a pedra na funda (Pv 26.8, IBB), de amarrar uma amassadeira a um manto (Êx 12.34) ou 
de remendar um odre de vinho velho e rasgado (Js 9.4, pual). Acerca de Deus diz-se que 
ele amarra ou prende a água em nuvens espessas (Jó 26.8; cf. Os 4.19). Oséias diz que 
o pecado de Efraim está atado, i.e., guardado para o momento do juízo (13.12). Visto que 
o povo rejeita a sua mensagem, Isaías exorta os seus discípulos a preservar entre si o 
ensino do profeta, dizendo: "Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos" (8.16, 
EBB). Emprega-se também o vocábulo em referência à preservação da vida de alguém: "a 
tua vida será atada no feixe dos que vivem" (1 Sm 25.29). 

Pode também referir-se à forte reação emocional que a pessoa experimenta quando 
sofre pressões externas feitas pelos inimigos ou pressões internas que são fruto de 
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1974 - n s ( tsárar ) 

decisões erradas ou de paixões; por exemplo, o enfrentamento de Jacó com Esaú (Gn 32.7 
[8]). Israel foi freqüentemente colocado em situação de terrível aflição por seus inimigos 
durante o período dos juizes (Jz 2.15; 10.9). Até mesmo um grande líder pode sentir-se 
aflito com a reação do povo diante de decisões controversas (cf. 1 Sm 30.6). Pode-se ficar 
obcecado por um desejo e tornar-se tão dominado emocionalmente a ponto de ficar doente; 
por exemplo, o desejo distorcido que Amnom tinha de sua irmã (2 Sm 13.2). 

Uma das maldições para a violação da aliança diz que inimigos sitiarão as cidades 
de Israel (Dt 28.52). Semelhantemente Deus aflige todo aquele que pecou (Sf 1.17; Jr 
10.18). Alguns, ao experimentar tal aflição, tornam-se ainda mais incrédulos, como 
aconteceu com Acaz (2 Cr 28.22), ao passo que outros se humilham e buscam a Iavé, como 
foi com Manassés (2 Cr 33.12; cf. Dt 4.30 e s.). 

Essa raiz, ou uma bem parecida, descreve a aflição de uma mulher em trabalho de 
parto (Jr 48.41; 49.22). 

tsar I. Estreito, apertado, tsar I descreve algo como estreito, por exemplo, um lugar 
onde uma pessoa pode mover-se apenas numa direção (Nm 22.26). Um rio estreito possui 
uma forte correnteza (Is 59.19). A força "estreita" (ARA, "pequena") não serve para 
agüentar nada (Pv 24.10). 

tsar II. Aflição, dificuldades. O substantivo descreve a angústia que a pessoa enfrenta 
em circunstâncias adversas, por exemplo, a imensa aflição que vem com a morte de um 
amigo íntimo (2 Sm 1.26) ou com a recusa de Deus de dar ajuda ou orientação (Jó 7 11; 
cf. 1 Sm 28.15; Is 25.4; 63.9). 

tsãrâ. Dificuldades, aflição. O vocábulo indica uma imensa agitação no íntimo (SI 
25.17). Descreve a aflição de um povo sitiado por um inimigo. É comparável à dor de uma 
mulher que dá à luz o seu primeiro filho (Jr 4.31). Refere-se ao terror experimentado com 
a aproximação de um exército destruidor (Jr 6.24). Define o tipo de tempo em que Judá 
sofre o seu mais duro castigo por violar a aliança (Jr 30.7; cf. SI 78.49). A terra de um 
povo que rejeita a palavra do Senhor é descrita como uma terra cheia de aflição, trevas 
e sombras de angústia (Is 8.22; cf. 30.6). A essas trevas Iavé trará a luz de sua salvação 
(Is 9.1-2 [8.23—9.1]). 

U m irmão íyuda na adversidade (Pv 17.17). Semelhantemente o Senhor ajuda o seu 
povo a livrar-se dos tempos de aflição (SI 50.15; 37.39). Deus promete graciosamente 
salvar Israel das tribulações do Dia do Senhor (Jr 30.7). 

1974 ( tsãrar ) II, ser hostil com. 

Termos Derivados 

1974a I S (tsar) adversário, inimigo. 
1974b rni ; (tsãrâ) importunador, esposa rival (1 Sm 1.6, somente). 

1974c (tsãrar) ser esposa rival. Esse verbo denominativo ocorre somente 
em Levítico 18.18. 

1310 



1975 (tsrr) 

Essa raiz trata da assolação e do tormento provocado por um inimigo. Deus prometeu 
a Israel vitória sobre todos os seus adversários (Nm 24.8). Entretanto, caso Israel deixasse 
de expulsar de Canaã as nações estrangeiras, elas permaneceriam ali para importunar 
Israel como se fossem espinhos e ferrões (Nm 33.55). As armas dessas nações incluíam 
artimanhas como a de seduzir os hebreus a se envolver com idolatria licenciosa (Nm 
25.18). No período pós-exílico, Hamã, que procurou destruir os judeus com um decreto 
expedido por um rei persa, é chamado de "adversário dos judeus" (Et 3.10; 8.1; etc.). 

Sempre que um adversário derrotava Israel, ele zombava de Iavé (SI 74.10, 17, 23). 
De igual maneira o fiel que está sendo oprimido é ridicularizado por seus inimigos. Estes 
perguntam: "O teu Deus, onde está?" (SI 42.10 [111; cf. 31.11 [12]). Como reação a isso o 
povo suplicava a Deus que o livrasse por amor à sua honra e à sua reputação (SI 74). A 
ajuda que ele oferece, com base em sua misericórdia e amor, demonstra que ele é o Deus 
vivo (cf. SI 143.12). Ele também utiliza meios surpreendentes para confundir seus 
adversários, até mesmo aquilo que pronuncia a boca de nenéns (SI 8.2 [3]; SI 105.24). 

Deus executa justiça contra os seus adversários a fim de purificar (kippêr ) a terra 
(Dt 32.41 e ss.). Israel, na condição de instrumento divino para castigo de outras nações, 
às vezes recebe ordens para ser hostil com algum de seus inimigos e de feri-lo (Nm 25.17). 
O Dia do Senhor será para ele um dia de clímax, o dia de vingança contra todos os seus 
inimigos (Jr 46.10). 

J.E.H. 

1975 (tsrr). ELI. Aceita como raiz de: 
1975a (tsar) seixo duro, pederneira (Is 5.28, somente). 
1975b Usõr) pederneira (e.g., Êx 4.25; Ez 3.9). 
1975c T h * (tserôr) seixo (2 Sm 17.13; Am 9.9). 



r 

Kj? (qê'). Veja o n? 2 013a. 

1976 í~ll$p (qã'at), i~l!$p (qã'ãt) uma ave, talvez pelicano ou uma espécie de 
coruja (e.g., Lv 11.18; Dt 14.17). 

3p (çaò). Veja o n? 1 977a. 

1977 IlHp (qbb). I. A c e i t a c o m o r a i z de: 

1977a np (qab) medida de capacidade para secos (2 Rs 6.25, somente). 
Provavelmente 1/6 de um se'â, 1/18 de um 'êpâ (q.v.). 

1977b nnp (qubbâ) tenda grande e abobadada (Nm 25.8, somente). 

1978 (qãbab ) II, amaldiçoar. 

Essa palavra tem a conotação do ato de pronunciar uma fórmula cujo objetivo é 
prejudicar o seu objeto. Para uma comparação de sinônimos, veja-se o verbete sobre qãlal. 
qãbab ocorre 15 vezes. BDB faz distinção entre esta palavra e qbb I. 

A palavra pode muito bem ser um empréstimo lingüístico, visto que aparece nos 
lábios de, ou é aplicada a, gentios (ou pessoas nascidas de casamento misto, Lv 24.11) ou V 
surge em passagens poéticas. As vezes é difícil determinar se o texto traz qbb I I ou nqb 
(os léxicos e gramáticas divergem). 

A palavra aparece um maior número de vezes no incidente em que Balaão e Balaque 
estiveram envolvidos. Certamente a crença de Balaque em magia e o seu objetivo de fazer 
uso de tal magia se destacam nessa passagem. (Quanto ao efeito de tal maldição e ao 
entendimento que Balaão tinha a respeito, veja-se qãlal e o exame de Nm 23.8.) Talvez 
a mesma conotação esteja presente em Levítico 24.11, em que a pessoa nascida de 
casamento misto pode ter usado o nome de Deus numa fórmula mágica. Nas demais 
passagens a raiz é empregada sem nenhuma conotação mágica e sem a idéia de 
pronunciar alguma fórmula (em contraste com 'ãrar e qãlal, q.v.), ainda que o uso em 
Jó 3.8 tenha sido objeto de debates. Ali Jó pede que esconjuradores apaguem da história 
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1979 m p (gòfc) 

o dia do seu nascimento (veja-se Michael FlSHBANE, Jeremiah, IV, 23-26 and Job, III, 3-
13; e também A recovered use of the creation pattern, VT 21:152). 

L.J.C. 

1979 i~Qp (qbh ) . Aceita como raiz de: 
1979a nilp (qêbâ) estômago,, barriga (Dt 18.3; Nm 25.8). 

pap (qibbüts). Veja o n? 1 983a. 
Hinp (qebürâ). Veja o n? 1 984b. 

1980 (qãbal) tomar, receber (piei e hifil somente). 

Termo Derivado 

1980a (qebõl) aríete, arma de guerra (Ez 26.9). 

A idéia básica transmitida por esse verbo é a de "receber" algo oferecido. O vocábulo 
hebraico usual é lãqah (q.v.). Parece que essa raiz é um empréstimo lingüístico, talvez 
do aramaico (conforme sugerido por KB). Ocorre somente em textos claramente tardios, 
à exceção do sentido técnico de Êxodo 26.5; 36.12. A raiz ocorre 12 vezes (seus derivados 
aparecem apenas em Ez 26.9 e 2 Rs 15.10). 

Essa raiz pode ser usada em referência à ação de receber, muito embora as 
circunstâncias possam levar a pessoa a rejeitar o oferecimento. Davi recebeu Amasai e 
seus companheiros sem dificuldade nenhuma por causa do juramento de fidelidade que 
fizeram (1 Cr 12.18 [19]), muito embora a tribo deles se opusesse a Davi. Os levitas 
apanharam a imundícia (por imundo que fosse) do templo e a levaram para fora da cidade 
(2 Cr 29.16). Até mesmo presentes dados pelos pagãos foram aceitos para serem usados 
no novo templo (Ed 8.30). Em outras passagens a coisa recebida não tem nenhuma 
conotação negativa (2 Cr 29.22). Podem-se receber coisas intangíveis, tais como instrução 
(Pv 19.20, onde a expressão faz paralelo com "ouvir o conselho"), castigo (1 Cr 21.11), o 
bem e o mal (sem queixas, Jó 2.10) e o costume de guardar um novo dia santo (Et 9.23). 

L.J.C. 

1981 inp (.qãba') roubar (Ml 3.8; Pv 22.23). Significado incerto. 

1982 (qubba'at) cálice (Is 51.17, somente). Talvez um empréstimo lingüístico 
do assírio kabu 'tu. 

niJSp (qubba'at). Veja o n? 1 982. 

1983 f*3p (qãbats) juntar, reunir. 
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1983 p j ? Oqãbats) 

Termos Derivados 

1983a "p^p 0qibbüts) ajuntamento, reunião (cf. o kibbutz israelense). 
1983b r m p (qebutsâ) ajuntamento. 

O verbo designa basicamente ação de reunir pessoas num local. Cf. o ugarítico çòís 
(A^Wí/S n? 2386). 

Deve-se comparar o vocábulo com os seguintes sinônimos em hebraico: aéap, 
"juntar", "ajuntar" (com sentido bem mais amplo do que a raiz em questão, mas fazendo 
paralelo com ela), qãhal, "reunir-se", "congregar" (especialmente para adoração), gãdad, 
"reunir tropas", eyã'ad, "encontrar-se", "reunir" (mediante compromisso marcado). A raiz 
ocorre 127 vezes. 

Umas poucas ocorrências da raiz denotam a ação genérica de juntar (cf. aéap), por 
exemplo, comida (Gn 41.35), dinheiro (2 Cr 24.5), etc. No entanto, o uso mais comum diz 
respeito ao ajuntar pessoas. 

Primeiramente, existem diferentes motivos sociais para pessoas se reunirem: para 
pedir um rei a Samuel (1 Sm 8.4), para reconhecer Davi como rei (2 Sm 3.21; 1 Cr 11.1). 
Deus reflete acerca da volta do exílio (ou seria no eschaton [?]), dizendo que o povo se 
reunirá para escolher um rei (Os 1.11). Observe-se também a ação de reunir pessoas para 
trabalhar nos muros de Jerusalém (Ne 5.16), reunir nobres e demais indivíduos a fim de 
alistá-los de acordo com as suas genealogias (Deus se interessa pelo rol da aliança [e da 
igreja], Ne 7.5) e reunir virgens para escolher uma rainha (Et 2.3). 

Em segundo lugar, a raiz freqüentemente denota o ajuntamento de tropas (e.g., Js 
10.6; Jz 12.4). O povo é reunido (como exército?) para tapar as fontes de água fora de 
Jerusalém (2 Cr 32.4). Durante um ataque, uma trombeta (qeren) servia de ponto de 
reunião (Ne 4.20 [14]). Depois de uma batalha Joabe reuniu as suas tropas para contar 
as perdas (2 Sm 2.30). Será que Elias pede de fato, a Acabe para reunir o povo e os falsos 
profetas como se fossem um exército a fim de dar combate (1 Rs 18.19)? 

Em terceiro lugar, o povo é reunido com finalidades religiosas. Jacó reúne os seus 
filhos para lhes dar a bênção (Gn 49.2). Davi ajunta os sacerdotes e levitas para 
transportarem a arca até Jerusalém (1 Cr 13.2). O povo se congrega para renovar a 
aliança com Deus (1 Sm 7.6; 2 Cr 15.9-10), pedir a sua ajuda (2 Cr 20.4), servi-lo (SI 
102.22 [23]), fazer voto de despedir suas esposas estrangeiras (Ed 10.1, 7, 9), etc. Nos 
escritos proféticos (nos graus qal e nifal) as convocações divinas têm como objetivo o juízo 
e a bênção (inclusive de salvação, Is 43.9; J1 3.11 [4.11]). 

Finalmente, Deus se compromete a ajuntar o seu povo desde os lugares para onde 
o havia espalhado (Dt 30.3-4). Antes mesmo do exílio babilônico Davi cita essa promessa 
como a causa de suas vitórias (1 Cr 16.35; cf. SI 106.47). Durante o grande exílio essa 
promessa é lembrada repetidas vezes pelos profetas (e.g., Is 11.12). A esperança que 
oferecem aos cativos tem raízes na soberania de Deus (Is 40.11). De outro lado, Deus 
condena a Babilônia ao "cativeiro" sem nenhuma esperança de livramento (Is 13.14). No 
eschaton esse ajuntamento operado por Deus deve estender-se a todos os povos (Is 66.18) 
— até mesmo aos gentios (Is 11.12). Ao fazer cumprir uma profecia tão clara, Deus exibe 
sua soberania e, desse modo, santifica-se a si mesmo naqueles que são reunidos (Ez 



1984 -Qp (qãbar) 

20.41). Depois do retorno do exílio, Deus manda a nação lembrar-se da antiga promessa 
que ele fizera (Ne 1.9), e ela o faz (SI 107.3). 

L.J.C. 

1984 ""Qj? (qãbar) sepultar. Verbo empregado 132 vezes, sempre com referência a 
seres humanos. 

Termos Derivados 

1984a *T"Op (qeber) túmulo, sepultura. 

1984b rnDp (qeburâ)y HH^Dp (qebürâ) túmulo, sepultamento. 

O verbo qãbar não é empregado figuradamente em referência à ação de se esconder 
ou de causar pavor. Raramente é empregado em poesia; no livro de Salmos aparece uma 
única vez (79.3), em que designa sepultamento depois de uma batalha em Jerusalém. 

qeber. Túmulo, sepultura. Essa palavra também é usada na maioria das vezes para 
indicar simplesmente o túmulo. E empregada apenas três vezes em Salmos (de um total 
de 67) e com pouca freqüência em outros textos poéticos. E usada para designar a caverna 
de Macpela, os túmulos do Egito e a sepultura dos reis, conforme mencionado em 
Crônicas. A expressão "qeber aberto" é aplicada à garganta de um homem ímpio em 
Salmos 5.9 [10]. E interessante o seu uso em Salmos 88. Esse salmo diz respeito àqueles 
que se aproximam do Sheol, she'ôl (q.v., v. 3 [4]), àqueles que descem à cova, bôr (q.v., 
v. 4 [5]), aos mortos, mêtim (v. 5 [6]), à cova embaixo, bôr tahtiyyôt (v. 6 [7]), aos mortos, 
repã'im (v. 10 [11]), à destruição, 'ãbaddôn (v. 11 [12]), ao lugar de trevas e à terra do 
esquecimento (v. 12 [13]). Parece que qeber é usado tanto no versículo 5 [6] quanto no 11 
[12] como um sinônimo que se faz necessário para fazer paralelo às outras palavras 
usadas com maior freqüência na poesia. Ajuda, porém, a dar uma pista do sentido das 
outras palavras. Um uso semelhante com esses mesmos sinônimos se encontra em 
Ezequiel 32 (analisado com mais detalhes no verbete she'ôl). Isaías 14.19, à semelhança 
de Ezequiel, traz she'ôl em paralelo com bôr, que está em paralelo com qeber e qebürâ. 
Parece que qeber é, na prosa, o equivalente dessas outras palavras, mais empregadas em 
poesia. 

R.L.H. 

1985 T l p (qãdad) inclinar-se. 

Essa raiz se refere ao gesto de inclinar a cabeça e que acompanha e enfatiza a 
cortesia e reverência (cf. shãhâ = hwy). Por conseguinte, ao contrário do cognato acadiano 
qadãdu, possui um uso bastante restrito. Devido ao seu uso restrito, deve-se fazer 
distinção entre esta raiz e todas as demais palavras com o sentido de "inclinar* (cf. kãra0. 
Essa raiz ocorre 15 vezes (talvez 16; cf. qãdar). 

Utiliza-se essa raiz para ressaltar a devoção e, assim sendo, ela ocorre em épocas 
especialmente cruciais. Quando os irmãos de José retornam ao Egito junto com Benjamim, 
a sua homenagem é notável e compreensivelmente profunda (Gn 43.28). Semelhan-
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1988 *D"7p (,qãdam) 

temente, quando Saul tem a visão em que lhe aparece Samuel, ele age de modo 
especialmente respeitoso (1 Sm 28.14). O mais profundo temor e reverência tipifica a 
atitude da pessoa para com Deus em momentos críticos, por exemplo, quando a oração de 
Eliezer é milagrosamente respondida (Gn 24.26) e quando o povo comemorou por ocasião 
da celebração do templo por Ezequias (2 Cr 29.30). Israel reagiu dessa maneira quando 
viu os sinais de Arão, em que este convalidava a proclamação de que Deus enviara Moisés 
para libertar o povo do Egito (Êx 4.31), e quando foi celebrada a primeira Páscoa (Êx 
12.27). 

O fato de Deus dar a lei uma segunda vez, apesar da ira (pecado) de Moisés diante 
da idolatria de Israel, provocou em Israel essa reação profunda. Cada registro de 
dedicação do templo menciona esse gesto profundo de adoração (1 Cr 29.20; 2 Cr 29.30; 
Ne 8.6). 

L.J.C. 

1986 ~!"Tp (qdd ) . I I . Ace i t a como ra i z de: 

1986a 1p7p (,qodqõd) cabeça, alto da cabeça (e.g., Dt 33.20; Jr 2.16). 
1986b !~np (qiddâ) uma especiaria, cássia (Ez 27.19; Êx 30.24). 

rnp (qiddâ). Veja o n? 1 986b. 
• n p (qãdüm). Veja o n? 1 988g. 
E?Í1p (qãdôsh). Veja o n? 1 990b. 

1987 rnp (qãdah) ser aceso, acender (e.g., Dt 32.22; Jr 15.14). 

Termos Derivados 

1987a nrnp (<qaddahat) febre (Dt 28.22; Lv 26.16). 
1987b rnpK ('eqdãh) brilho incandescente, cintilação de pedra preciosa 

(Is 54.12, somente). 

r m p (qaddahat). Veja o n? 1 987a. 
• n p (qãdim). Veja o n? 1 988d. 

1988 *ÜHp (qãdam) encontrar, enfrentar, ir adiante de (piei e hifil somente). 
Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1988a tDlp (qedem) oriente, antigüidade, frente. 
1988b tCllp (qédem) oriente. 
1988c t r m p (qadmã) antigüidade, estado anterior, antes. 
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1988 *Dlj? oqãdam) 

1988d (qãdim) vento oriental, oriente. 
1988e (qadmôn) oriental (Ez 47.8, somente). 
1988f t̂ ÊTJj? 0qadmõni) passado, antigo, oriental. 
1988g DTlp (qãdüm) antigüidade. 

A raiz qdm possui dois conceitos básicos: primeiro (o mais freqüente), o de 
"encontrar-se com alguém com intenções boas ou más"; segundo, o de "preceder alguém 
cronológica ou geograficamente". Também ocorre em ugarítico (çd/n) com o sentido de 
"preceder", "aproximar-se" (e também "em frente de" ou "adiante de" e "vento oriental [?], 
UT 19: n? 2208). O verbo ocorre 26 vezes. Deve-se distingui-lo do verbo mais comum 
qãrã"encontrar" (q.v.). Veja-se também mãtsã\ "achar". 

Na maioria das vezes o verbo qãdam á possivelmente usado num contexto marcial. 
O encontro assim expresso pelo verbo é pacífico ou hostil. Em Deuteronômio 23.4 [5] se 
diz que, pelo fato de os "parentes" dos israelitas não terem se encontrado com eles (e, por 
conseguinte, com o Deus dos israelitas) como deveria acontecer entre parentes e aliados, 
eles (isto é, amonitas e moabitas) incorreram no juízo de Deus (Ne 13.2). Davi conta como 
seus inimigos vieram contra ele em sua calamidade (2 Sm 22.19). Ele ora a Deus para que 
confronte os seus inimigos e os lance ao chão (SI 17.13). Com freqüência tem-se em vista 
um encontro pacífico. Por exemplo, Jó se queixa da ajuda que recebeu, a qual o fez viver 
(3.12). Mais importante do que isso, Deus traz até o fiel a sua bondade amorosa 
(preocupação e interesse fundamentados na aliança, SI 59.10 [11]) e as suas ternas 
misericórdias (cf. rãham, SI 79.8). Mas o homem é incapaz de retribuir à altura ajudando 
a Deus (Mq 6.6), pois a Deus não faltam recursos (Jó 41.11 [3]). 

qedem. Oriente, antigüidade, frente. O substantivo qedem possui um sentido tanto 
geográfico, "oriente", quanto temporal, "tempos antigos", "passado". Esse substantivo 
ocorre 61 vezes. Denota um estado idílico, ao passo que 'ôlãm e cad denotam 
perpetuidade, zãqên, envelhecimento, e rVshôn, primazia (q.v.). 

"Oriente" pode ter conotação tanto positiva quanto negativa. De um lado, é onde 
estava localizado o Éden; de outro, foi onde moravam os homens que construíram Babel 
(Gn 11.2). Quando denota os habitantes de regiões a leste ou a nordeste de Canaã, com 
freqüência designa tribos hostis a Israel (Nm 23.7; Jz 6.3, 33). Mas os profetas antevêem 
um dia quando elas estarão sujeitas a Israel (Is 11.14). 

H. W. Wolff assemelha o conceito hebraico de tempo à situação de um homem 
remando um barco. Ele enxerga o passado à sua frente (qedem)] o futuro está às suas 
costas ( 'ahãrit). Há muito de verdade nisso, exceto que esse não era necessariamente o 
conceito de tempo para os hebreus, pois esse emprego etimológico foi determinado antes 
de os hebreus adotarem a língua (H. W. Wolff, anotações de palestra dada). 

Em passagens poéticas qedem descreve o estado criado. E assim que a tribo de José 
é abençoada com o que há de melhor das montanhas antigas (idílicas, Dt 33.15) e Deus 
é entronizado desde a eternidade (desde a criação, SI 55.19 [20]). O vocábulo é empregado 
acerca do êxodo como tipificação do ideal almejado (Ml 3.4). O salmista se lembra das 
obras gloriosas que Deus então operou (SI 44.1 [2]), especialmente em suas horas de 
aflição (SI 77.5 [6]). Sem dúvida essas referências fazem lembrar a aliança divina (SI 
74.2). 
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1989 -n j? (,qãdar) 

Também se usa qedem em referência ao período davídico (Ne 12.46). Todas as três 
idéias (criação — êxodo — reinado davídico) estão unidas em Salmos 74.12. De modo que 
se vê que as três formam um modelo teológico. Isso é ademais enfatizado em declarações 
acerca do Messias (Mq 5.2 [1]; Ez 36.11) e da aliança eterna (Mq 7.20). Finalmente Isaías 
aplica esse modelo (que parte da criação e vai até a perfeição) à vinda do Senhor (Is 
45.23), a qual se dá de acordo com o conselho de Deus. Tudo é conhecido e feito por ele 
(Is 45.21). 

qêdem. Oriente. É possível que esse substantivo seja simplesmente o vocábulo qedem 
acrescido de um he final que expressa a idéia de direção, "para o oriente" (GKC §a,c), com 
o qual o substantivo sempre ocorre. O vocábulo ocorre 26 vezes. Deve-se compará-lo com 
mizrãh (onde nasce o sol), que enfatiza localização em vez de direção. 

q admâ . Antigüidade, estado anterior. Este é o substantivo abstrato do sentido 
derivado de qedem, "antigo", "anterior". Uma exceção é o emprego temporal em Salmos 
129.6, "antes de", que parece empregar o he locativo aplicado ao tempo (GKC §90h, qedem 
mais he locativo [?]). O vocábulo ocorre cinco vezes. 

qãd im. Vento oriental, oriente. Esse substantivo denota o vento do deserto, o qual traz 
a destruição temida (Jó 27.21; SI 48.7 [8]) e que, assim mesmo, é plenamente controlado 
por Deus (Jó 38.24; SI 78.26), até mesmo para o bem, quando ele assim o deseja (Êx 
14.21). Aparecendo 52 vezes em Ezequiel, seu emprego mais freqüente é com o sentido de 
"oriente" (cf. Hc 1.9) — talvez uma variante dialetal de qedem. O vocábulo ocorre 69 
vezes. 

qadmõn i . Passado, antigo, oriental. Essa é a forma adjetiva de qedem {GKC, §86f). 
Ocorre dez vezes. 

Bibliografia:— THAT. v. 2, p. 587-8. 
L.J.C. 

] Í ü l p (qadmôn). Veja o n°. 1 988e. 

' ]Ò7p (qadmõni). Veja o n? 1 988f. 

1989 ""nj? {qãdar) estar escuro, prantear. 

Termos Derivados 

1989a n n i p (qadrüt) trevas, escuridão (Is 50.3, somente). 
1989b r r r n p (,qedõranntt) pranteadores (Ml 3.14). 

Essa raiz denota escuridão (a ausência de luz, Jr 4.28; cf. v. 23) e também os 
preparativos que cercam os rituais de luto. Ocorre 19 vezes. Comparem-se os verbos mais 
usuais hãshak, que se limita à idéia de negridão, kãhâ, "ficar menos visível (pela falta 
de luz)" e 'ãrab, "entardecer". Outras raízes relacionadas com a idéia de pesar e luto são: 
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1990 tznp (<qãdash) 

dã'ab, que diz respeito à atitude íntima; Vma, bãkâ e 'ãnah, que se referem aos sons 
emitidos de pranto; sãpad e 'ãbal, que designam a observância dos rituais de lamento 
em geral. 

Emprega-se a raiz em contextos de juízo, em que os céus e os corpos celestes são 
enegrecidos (Jr 4.28). Existe claramente um sentido de lamento em tais contextos. Por 
conseguinte, associa-se o grande e terrível dia do Senhor com pranto por parte dos corpos 
celestes (J1 2.10). Esse dia, por sua vez, está diretamente relacionado com o eschaton — 
como ocorre com o escurecimento dos corpos celestes (J1 3.15 [4.15]). [Conzelmann 
acertadamente assinala que no antigo Oriente Médio luz e trevas eram consideradas como 
muito importantes para a vida, o pensamento e a religião (TDNT, v. 7, p. 427). Trevas 
denotam todo o conjunto de sentidos daquilo que é prejudicial ou maligno. A raiz em 
questão associa trevas com tristeza — uma associação que não se limita ao antigo Oriente 
Médio. Sobre essa passagem Conzelmann diz: "Aqui o sentido da palavra já não é mais 
figurado, mas literal" (ibid., p. 430). Quanto ao escurecimento escatológico, vejam-se Isaías 
13.10; Joel 2.30-31 [3.3-4]; 3.15 [4.15] (At 2.20); Sofonias 1.15; Apocalipse 6.12, 17; 8.12. 
Mas a despeito de seu aspecto ameaçador, as trevas são apenas uma penúltima entidade 
junto a Deus. B.K.W.] 

Em meio à opressão Davi confessa que está pranteando, i.e., num sentido objetivo e 
perceptível: ele estava vestido de luto, sujo e sem que alguém cuidasse dele (KB). Jeremias 
chega ao ponto de prantear por seu povo em vista do juízo que se avizinhava (8.21). 

Jó 5.11 parece atestar a permutabilidade dos fonemas d/r (cf. o acadiano qadãdu). 
Bibliografia:— DELEKAT, L. Zum hebráischen Wõrterbuch. VT 14:7-66. 

L.J.C. 

nrnp (qadrüt). Veja o n? 1 989a. 
rrrnp (qedõrantt). Veja o n? 1 989b. 

1990 2Hp (qãdash) ser consagrado, ser santo, ser santificado; consagrar, 

santificar, preparar, dedicar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1990a tBnp (qõdesh) consagração, santidade, qualidade de sagrado. 

1990b tE^p (qãdôsh) sagrado, santo, o Santo. 

1990c tenp (qãdêsh) prostituto cultuai (Dt 23.18; 2 Rs 23.7). 
1990d m p (qedesh) Quedes. 

1990e tíIHp (qãdêsh) Cades. 

1990f fEHIpP (miqdãsh) lugar santo, santuário. 

O verbo qãdash tem, no qal, a conotação de estado daquilo que pertence à esfera do 
que é sagrado. Desse modo, distingue-se do que é comum ou profano. No piei e no hifil 
tem a idéia do ato pelo qual se efetua essa distinção. E um verbo denominativo. 
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1990 tznp (<qãdash) 

A sugestão de que a raiz çds/i deriva de uma raiz original biconsonantal qd ("cortar") 
é atraente mas tênue, em vista das incertezas que cercam a transmissão de raízes 
biconsonantais para formas triconsonantais. O sentido de "separar" tem o apoio de muitos 
estudiosos, mas o fato de que qdsh raramente, ou mesmo nunca, ocorre num sentido 
secular torna difícil chegar a alguma conclusão positiva devido aos dados limitados para 
uma comparação filológica. 

A palavra ocorre em diversos dialetos acadianos com os sentidos básicos de "estar 
limpo", "ser puro", "estar/ser consagrado". Nos textos cananeus de Ugarite, o sentido 
básico da raiz é o de "santidade", sendo sempre usada num sentido de adoração pública. 

Um emprego definitivo do termo ocorre em Números 16.38 [17.3]. Os incensários dos 
coreítas foram considerados santos porque tinham sido dedicados ao Senhor. Por esse 
motivo considerava-se que tais objetos haviam penetrado o domínio do sagrado em virtude 
de ritual cúltico (v. 17 [16.18]) e lhes foi designado um lugar especial no santuário. A 
dedicação dos incensários parece ter criado uma condição de santidade inviolável que não 
admitia que fossem tratados como se fossem objetos comuns. Parece melhor entender que 
a raiz qdsh serve para delinear a esfera do "sagrado". 

No qal o verbo qãdash é empregado um maior número de vezes para descrever o 
estado de consagração efetuado pelo ritual levítico. Em Êxodo 29.21, 37; 30.29 certos 
objetos usados no serviço levítico eram consagrados a Deus e, por esse motivo, eram 
reconhecidos como pertencentes ao âmbito do sagrado. A transmissão do estado de 
santidade a qualquer coisa que tocasse uma pessoa ou um objeto assim consagrado (Êx 
29.37; 30.29; Lv 6.18 [11], 27 [20]) não implicava, necessariamente, que no "sagrado" 
existisse uma energia divina transferível. Pelo contrário, parece que o indivíduo ou objeto 
entrava no estado de santidade no sentido de tornar-se sujeito a restrições cúlticas, como 
acontecia com outras pessoas ou objetos sagrados, a fim de evitar a mistura entre o 
sagrado e o profano (cf. o estado de santidade do sacerdócio, Lv 21.1-8, e as restrições 
aplicadas a uma roupa acidentalmente aspergida com o sangue da oferta pelo pecado, Lv 
6.27 [20]). 

No piei a palavra é usada na maioria das vezes para designar o ato de consagração. A 
Em Êxodo 19.23 a consagração do monte Sinai, mediante o estabelecimento de limites ao 
seu redor, serviu para manter à distância tudo o que poderia ter profanado a santa 
presença de Deus. 

As conotações éticas do conceito de santidade têm seu fundamento nas proibições de 
misturar os domínios do sagrado e do profano (Lv 22.32). 

No nifal o verbo qãdash pode ter a conotação de "demonstrar a própria santidade". 
Deus demonstra a sua santidade ao julgar o pecado (Lv 10.3; cf. 1-2; Nm 20.13; Ez 28.22). 
Sua santidade também é vista no fato de que ele mantém e cumpre as suas promessas 
(Ez 20.41; 28.25; 39.27). 

qõdesh. Separação, santidade> sagrado, santo. O substantivo qõdesh tem a idéia de 
"santidade", i.e., a natureza essencial daquilo que pertence ao domínio do sagrado e que, 
por esse motivo, se distingue daquilo que é comum ou profano. Essa distinção é evidente 
em Levítico 10.10 e Ezequiel 22.26, em que qõdesh aparece como antítese de hôl 
("profano", "comum"). 
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Existe alguma verdade na idéia de R. Otto (veja-se a bibliografia) de que a palavra 
"santo" se refere ao mysterium tremendum. Fala de Deus com uma dose de temor. Pode 
ser empregada quase como um sinônimo da divindade. "Seu santo nome" é o nome de 
Deus. A sala interna da morada de Deus é denominada santo dos santos — o lugar 
santíssimo. 

No entanto, do ponto de vista bíblico, a santidade de Deus designava não apenas o 
mistério do seu poder, mas também o seu caráter como totalmente bom e inteiramente 
sem mal. Objetos santos são, portanto, aqueles sem nenhuma poluição cúltica, a qual é 
símbolo da poluição moral. Eles não são simplesmente dedicados, mas dedicados ao que 
é bom e mantidos afastados do que é mau. A separação de pessoas daquilo que contamina 
cerimonialmente é algo bem típico da santidade que é espiritual e ética. "Sede santos, 
porque eu sou santo" é uma citação do AT (1 Pe 1.16; Lv 19.1; 20.7; etc.) e o denominado 
código de santidade é fortemente ético. "O homem foi criado à imagem de Deus e é capaz 
de refletir a semelhança divina. E, assim como Deus se revela como eticamente santo, ele 
chama os homens a uma santidade que lembra a sua própria" (ISBE, Holiness). 

Um elemento fundamental da religião israelita era a manutenção de uma distinção 
inviolável entre o domínio do sagrado e o do comum ou profano (Nm 18.32). Aquilo que 
era intrinsecamente santo ou que era assim designado por decreto divino ou por ritual 
cúltico não devia ser tratado como algo comum. O sábado era santo, e as restrições 
associadas àquele dia serviam para manter sua natureza peculiar e para evitar que fosse 
tratado como um dia qualquer (Êx 16.23-26; Is 58.13, 14). Restrições especiais foram 
impostas aos sacerdotes para guardá-los da profanação de sua posição santa (Lv 21.6 e 
ss.). Relações sexuais não eram consideradas imorais no AT, mas resultavam num estado 
de contaminação de acordo com o ritual levítico (Lv 15.18), o que impedia qualquer 
contato com o que fosse santo (1 Sm 21.4). O mesmo princípio aplicava-se à oferta pacífica 
(Lv 19.5-8), ao óleo santo (Êx 30.32-33) e ao incenso sagrado (Êx 30.37). 

Via-se aquilo que era dedicado a Deus como algo que entrava no domínio do 
"sagrado". Isso incluía os vários elementos da adoração levítica denominados "coisas 
sagradas" (Lv 5.15-16), o fruto da terra (Lv 19.24), bens pessoais (Lv 27.28) e despojos 
obtidos em ação militar (Js 6.19). Os sacrifícios que deviam ser comidos apenas pelos 
sacerdotes eram denominados "santos" em virtude de serem totalmente dedicados ao 
domínio do sagrado, o qual era representado pelo sacerdócio (Lv 19.8). 

Conquanto o domínio do sagrado fosse conceitualmente distinto do mundo com as 
suas imperfeições, assim mesmo podia operar dentro do mundo, desde que se mantivesse 
estritamente a integridade do sagrado. A manutenção da integridade do "sagrado" era 
uma função da religião pública de Israel. O Deus santo veio até o homem com amor 
redentor dentro do contexto de regulamentações e prescrições que tinham o objetivo de 
manter a pureza de santidade que caracterizava a natureza essencial de Deus. Mesmo 
antes do estabelecimento do sistema levítico, reconhecia-se esse princípio (veja-se Êx 3.5). 

O culto público também operava a santidade naqueles que dele participavam. Isso 
era essencial ao conceito de redenção, pois, por definição, a santidade é separada de tudo 
o que é pecaminoso e profano. Deus chama, portanto, o homem à santidade porque ele 
próprio é santo (qãdôsh, Lv 19.2; cf. 1 Pe 1.15). 

Devido à sua santidade, Deus está acima de todas as fraquezas e imperfeições dos 
mortais e, por esse motivo, pode efetuar o livramento do seu povo (Êx 15.11-12). Somente 
aqueles que são santos habitarão no santo monte de Deus (SI 15.1 e ss.). Pelo fato de 
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Deus ser santo por natureza e ser separado da imperfeição moral, pode-se confiar que ele 
será fiel às suas promessas (SI 33.21). 

Inerente à obra redentora de Deus é a promessa da derradeira manifestação da 
santidade de Deus na glorificação de seu povo e no livramento em que a criação se verá 
livre das imperfeições resultantes da maldição edênica (Rm 8.18-23). 

qãdôsh. Sagrado, santo, o Santo. O adjetivo qãdôsh, "santo", qualifica aquilo que é 
intrinsecamente sagrado ou que foi admitido no âmbito do sagrado por meio de rito divino 
ou de ato público de culto. Tem a conotação daquilo que é distinto do que é comum ou 
profano. 

Deus é intrinsecamente santo e chama o seu povo para ser santo, dando-lhe o padrão 
de obediência pelo qual pode manter a santidade (Lv 19.2 e ss.). Por ser santo, Deus é 
isento de imperfeições e fraquezas morais comuns aos homens (Os 11.9) e pode-se contar 
que ele será fiel às suas promessas (SI 22.3-5). Esse aspecto do caráter divino constitui 
a base da esperança que Habacuque tem de que seu povo não perecerá (Hc 1.12). 

O título "o Santo de Israel" é inúmeras vezes aplicado a Israel no AT, mas é 
especialmente freqüente na profecia de Isaías (em todas as partes). Serve para pôr os 
pecados da sociedade da época de Isaías em marcante contraste com a perfeição moral de 
Deus (Is 30.11) e exprime a absoluta separação entre Deus e o mal (Is 17.7). 

A inviolabilidade das esferas do sagrado e do profano constitui a base para os 
aspectos éticos do conceito de santidade. Pelo fato de Deus ser santo, os israelitas não 
podiam servi-lo enquanto persistissem em suas práticas idolatras (Js 24.19 e ss.). Eles 
deviam estar separados de tudo aquilo que não era santo (Lv 11.44 45; Dt 14.21). Foram-
lhes impostas obrigações para que não se envolvessem em práticas comuns a outros povos 
(Lv 19.2; 20.7; Nm 15.40). O chamado deles à santidade se baseava no fato de que 
tinham-se tornado possessão de Deus em virtude de Deus tê-los separado das nações (Lv 
20.26; Dt 7.6; 14.2; 26.19). 

E impensável que um Deus santo tolerasse o pecado; tal idéia envolveria uma 
mistura entre o sagrado e o profano, assim destruindo a natureza da santidade. O 
chamado à santidade era acompanhado pela imposição de certas restrições que serviam 
para assegurar a ininterrupta santidade daqueles que criam (Lv 11.44 45; 19.2 e ss.; Dt 
14.2, 21; Nm 15.40). 

Vários aspectos do culto público eram denominados santos por serem vistos como 
pertencentes ao domínio do sagrado e não deviam ser tratados como coisas comuns. Isso 
incluía porções dos sacrifícios (Lv 6.16; 7.6), o templo e seus detalhes (SI 65.4 [5]; Lv 6.16; 
etc.) e os sacerdotes (Lv 21.6, 8) e levitas (2 Cr 35.3). 

A presença de Deus dentro do mundo delineava uma esfera que era santa, pois a 
santidade de Deus não pode ser misturada com o que é comum ou profano (Dt 23.14). 

Aquilo que é "santo" não apenas se distingue do profano, mas também se opõe a isso. 
Por isso Deus odeia e castiga o pecado (Js 24.19; Is 5.16, 24). A luz da santidade de Deus, 
Isaías viu-se a si mesmo e a seu povo como pecadores (Is 6.3; cf. v. 5). 

qãdèsh. Prostituta cultuai, prostituto cultuai. O substantivo qãdêsh, à semelhança 
do nome próprio "Cades", significa "santo", "consagrado", mas consagrado a quê? As 
mulheres que serviam nos santuários pagãos eram denominadas qedêshâ, "prostitutas 
cultuais", porque é isso o que eram. O título é um triste comentário acerca da 
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licenciosidade da adoração cananéia. A forma masculina é usada analogamente para o 
equivalente entre os homens (Dt 23.17 [18]). Em Gênesis 38.21-22 talvez o uso seja mais 
amplo e se aplique à prostituição em geral. 

qedesh. Quedes. Nome de diversas cidades citadas no AT. O nome qedesh significa 
"santo". 

1. Quedes de Naftali. Uma povoação localizada na Alta Galiléia, na região 
montanhosa de Naftali. Em geral é identificada com a moderna Tell Qades. Quedes foi 
designada como uma das cidades de refugio na lista de Josué 20 (v. 7) e foi uma das 
cidades levíticas do clã gersonita, de acordo com as listas paralelas de Josué 21.27-33 e 
1 Crônicas 6.71-76. Segundo Josué 19.37, foi uma das cidades fortificadas de Naftali. 

O rei da cidade cananéia de Quedes é citado na lista de reis derrotados por Josué (Js 
12.22). Em geral acredita-se que essa Quedes seja a cidade natal de Baraque, mas, quanto 
a um outro ponto de vista, veja-se Y. Aharoni, The land of the Bible, p. 204. Alguns, no 
entanto, identificam-na com Quedes (veja-se item 2, abaixo). 

2 Reis 15.29 menciona Quedes como uma das cidades israelitas conquistadas por 
Tiglate-Pileser. 

2. Quedes de Issacar. Em 1 Crônicas 6 há menção da existência de uma cidade de 
nome Quedes no território de Issacar (v. 72) bem como de Naftali (v. 76). Na lista paralela 
de Josué 21, a cidade de Quedes é omitida e substituída por Quisiom (v. 28). É possível 
que esse seja um nome diferente para o mesmo lugar (cf Jz 4.11, 13). 

A localização de Quedes em Josué 15.23 é incerta. Tem sido identificada com Cades-
Barnéia e com Cades, no sul de Judá. 

qãdèsh. Cades. Nome de duas cidades do AT. O nome "Cades" significa "santo". 
1. Cades-Barnéia. Uma área de fontes no deserto localizada 80 quilômetros ao sul de 

Berseba. As vezes é chamada simplesmente de Cades. Uma das fontes, 'Ain Qedeis, 
preserva o antigo nome. Os massoretas fizeram uma distinção vocálica entre este nome 
próprio, qadesh, e o outro, qedesh, mas sem dúvida alguma provieram da mesma forma. 
O nome se refere a um local sagrado, mas é claro que era um local sagrado para a 
adoração pagã pré-israelita. Tal "santidade" seria uma abominação para Israel. 

Cades-Barnéia é citada diversas vezes em relatos acerca dos patriarcas. Em Gênesis 
14.7 Cades ocorre naquilo que é evidentemente uma tradição militar bem antiga, a qual 
descreve uma ação militar de grande envergadura em que Ló, sobrinho de Abraão, foi 
capturado. O nome anterior de Cades, de acordo com esse relato, era cên mishpat ("fonte 
de juízo"). 

Cades-Barnéia ficava na região para onde Hagar fugiu (Gn 16.14), e Abraão 
estabeleceu-se ali por algum tempo (Gn 20.1). 

Cades apareceu com destaque no período de peregrinação no deserto da história de 
Israel. Foi o local de uma prolongada parada no deserto (Dt 2.14) e o lugar para onde os 
espias voltaram, vindos de Canaã (Nm 13.26). Também é um dos locais mencionados como 
parte da fronteira meridional de Canaã (Nm 34.3-6; Js 15.1-4; Ez 47.19; 48.28). De acordo 
com Josué 10.41 era o ponto fronteiriço mais meridional da conquista. 

2. Cades no Orontes. Uma capital hitita situada às margens do rio Orontes, 130 
quilômetros ao norte de Damasco. A ARA aceita a recensão luciânica da LXX, que inclui 
Cades na esfera de influência do império davídico (2 Sm 24.6). 
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miqdãsh. Lugar santo, santuário, capela, parte sagrada. No AT o substantivo 
miqdãsh é empregado na maioria das vezes como designação do tabernáculo e do templo. 
Nesses casos uma tradução freqüente é "santuário". De conformidade com o sentido básico 
da raiz (qdsh) de todo esse grupo de palavras, miqdãsh denota aquilo que foi dedicado 
ao domínio do sagrado. Quando se refere ao santuário, tem a conotação de área física 
dedicada à adoração a Deus. Essa área era sagrada porque era o local onde Deus habitava 
no meio do povo (Êx 25.8), e a santidade do local não devia ser profanada (Lv 12.4; 19.30; 
20.3; 21.12, 23). 

A palavra também designava santuários que eram consagrados à falsa adoração (Lv 
26.31; Is 16.12; Ez 21.7; Am 7.9). 

Usa-se a palavra para indicar artigos do tabernáculo que eram dedicados à adoração 
levítica (Nm 10.21). As porções dos sacrifícios particularmente santas eram denominadas 
miqdãsh (Nm 18.29). A palavra miqdãsh pode referir-se à morada de Deus em Salmos 
68.35 [361, mas alguns comentaristas entendem que essa é uma referência ao templo de 
Jerusalém. Metaforicamente a palavra é usada para designar um lugar de refúgio (Is 
8.14; Ez 11.16). 

Bibliografia: — WOOD, A. S. Holiness. In: ZPEB. v. 3, 173-83. — GlRDLESTONE, R. 
B. SOT. p. 175-8. — JONES, O. R. The concept of holiness. In: TDNT. v. 5, p. 489-93. — 
LAMBERT, J. C. Holiness. In: ISBE. — MUILENBERG, J. Holiness. In: IDB. — OTTO, Rudolph. 
The idea ofthe holy. Londres, Oxford, 1926. — SNAITH, Norman. The distinctive ideas of 
the Old Testament. Londres, Epworth, 1953. — WALKER, Norman. The origin of the Thrice 
Holy. NTS 5 (1958, 1959). — THAT. v. 2, p. 589-608. 

T.E.M. 

1990.1 nilj? 0qãhâ) tirar o fio de9 embotar. 

1991 *^np 0qãhal) convocar reunião. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

1991a t^np (qãhãl) assembléia, grupo, congregação. 

1991b n^np Cqehillâ) assembléia, congregação (Ne 5.7; Dt 33.4). 
1991c rí?np (qõhelet) orador (numa assembléia), coélete. 
199ld ^npQ (maqhêl) assembléia. 

O verbo qãhal transmite a idéia de reunir um grupo de pessoas, qualquer que seja 
o propósito de tal ação. É empregado no nifal e no hifil. A LXX freqüentemente traduz essa 
raiz por ekkaleõ. 

O nifal traz a idéia reflexiva de um grupo que se reúne. O objetivo da ação de reunir 
pode ser o de buscar a defesa mútua (Et 8.11; 9.2; 15-16, 18), entrar em guerra (Js 22.12; 
Jz 20.1), adorar (2 Cr 20.26), pedir a ídolos (Êx 32.1), ungir Arão (Lv 8.4), armar a tenda 
da congregação (Js 18.1), transportar a arca até o templo (1 Rs 8.2; 2 Cr 5.3), juntar uma 
turba contra alguém (Jr 26.9), rebelar-se contra alguém (Nm 16.3; 20.2; 2 Sm 20.14). 
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O hifil, usado para designar a ação de convocar e reunir grupos de pessoas, tais como 
o povo (Dt 4.10), as autoridades e os anciãos (Dt 31.28) e as tribos (1 Rs 12.21), revela 
uma semelhante variedade de possíveis propósitos de tal ação. Além disso ocorrem 
assembléias para o recenseamento (Nm 1.18), para a purificação dos levitas (Nm 8.9), 
para a consagração de Arão (Lv 8.3), para fazer sair água da rocha (Nm 20.8), para ouvir 
as palavras da lei (Ex 35.1; Dt 31.12, 28) e para ouvir a mensagem de despedida de 
Moisés (Dt 4.10). 

qãhã l . Assembléia, grupo, congregação. Em geral a LXX traduz qãhãl por ekklêsia, 
mas em 36 casos traduz por sunagõgê. 

qãhãl é um substantivo masculino do qual deriva o verbo denominativo qãhal, mas 
alguns estudiosos levantam a hipótese de que o substantivo derive de qôl, "falar", 
surgindo, por conseguinte, a idéia de "convocação" (essa é a opinião de KB). O substantivo 
ocorre 22 vezes nos profetas, em sua maioria em Ezequiel. O verbo ocorre 39 vezes nas 
formas do nifal e do hifil, tendo o sentido de "reunir-se" ou "reunir". A raiz qhl aparece 
13 vezes no material extrabíblico de Qumran, referindo-se a reuniões e a grupos de vários 
tipos, sendo que em apenas uma ocasião (Hodayot 2:20) a palavra aparece num contexto 
de adoração, fazendo paralelo com o uso encontrado em Salmos 22.23. 

Uma assembléia de qualquer espécie e objetivo pode ser designada pela palavra 
qãhãl. Pode ser para dar maus conselhos ou fazer coisas ruins (Gn 49.6; SI 26.5), para 
tratar de assuntos civis (1 Rs 2.3; Pv 5.14; 26.26; Jó 30.28) ou para fazer guerra (Nm 
22.4; Jz 20.2; etc.). Os exércitos reunidos presenciam o combate entre Davi e Golias (1 Sm 
17.47). Em outros contextos o termo pode designar uma multidão de nações reunidas (Gn 
35.11), povos reunidos (Gn 28.3; 48.4) ou mesmo mortos reunidos (Pv 21.16). Pode referir-
se aos exilados que voltam (Jr 31.8; Ed 2.64), e então a comunidade restaurada em 
Jerusalém é um qãhãl (Ed 10.12, 14; Ne 8.2, 17). 

Todavia, o qãhãl é especialmente uma assembléia que visa a propósitos religiosos. 
A experiência em Horebe, quando o povo recebeu a Lei, foi a do "dia da congregação" (Dt 
9.10; 10.4; 18.16). Houve também assembléias em outras ocasiões de festa, jejum e 
adoração (2 Cr 20.5; 30.25; Ne 5.13; J1 2.16). Nesses casos qãhãl designa um 
ajuntamento que não envolve a totalidade do povo de Israel. Tal foi a assembléia quando 
Davi exortou o povo a construir o templo (1 Cr 29.1, 20). Depara-se também com a idéia 
de reunir (haqhil) a assembléia («qãhãl, N m 10.7; 20.10), o que parece fazer distinção 
entre a assembléia reunida e a não reunida. 

Parece que é intencional a distinção entre eêdâ e qãhãl em Levítico 4.13: "se toda 
a congregação [cêdâ] de Israel pecar por ignorância, e isto for oculto aos olhos da 
coletividade [qãhãl]...99 Aqui qãhãl tem o sentido de representantes judiciais da 
comunidade. Existe também o caso em que certos israelitas não podem entrar no qãhãl 
(Dt 23.2). Mas em outras passagens os dois vocábulos são empregados em frases 
sucessivas tendo o mesmo sentido (Nm 16.3) e também são colocados juntos (Pv 5.14). Em 
geral os termos são sinônimos. 

qãhãl também pode designar a congregação como um corpo organizado. Existe o 
qehal yiérã 'êl (Dt 31.30), o qehal YHWH ( N m 16.3; etc.) e o qehal 'êlõhim (Ne 13.1), e 
então, em outras vezes, simplesmente "a assembléia" (haqqãhãl). Ainda se vêem as 
expressões "a assembléia da congregação de [qehal 'ãdat] Israel" (Êx 12.6, IBB) e a 
"assembléia do povo de Deus" (Jz 20.2, IBB). De especial interesse é a expressão 
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"congregação do SENHOR [qehal YHWH]", da qual existem 13 exemplos ( N m 16.3; 20.4; Dt 
23.2-4; M q 2.5; 1 Cr 28.8). É, no AT, o mais próximo equivalente de " igreja do Senhor". A 
LXX traduz a expressão por ekklêsia kuriou. 

qõhelet. Pregador, orador (em assembléias), qõhelet é um particípio feminino do qal 
de qãhal, que no nifal significa "reunir-se" e no hifil tem o sentido de "reunir". A forma 
do qal é empregada apenas aqui. O vocábulo está relacionado com o substantivo qãhãl, 
"assembléia". A LXX escolheu ecclesiastes, "membro de assembléia", como tradução do 
vocábulo devido à suposta relação de qãhãl com ecclêsia, "assembléia" (veja-se acima). 
A tradução "Pregador" segue a tradução de Jerônimo em latim, concionatur, "orador 
diante de uma assembléia", no entanto o significado do nome hebraico não é de forma 
alguma claro. O conteúdo do livro de Eclesiastes se enquadra melhor na categoria de 
literatura de sabedoria em vez de na categoria de sermões. Uma segunda hipótese 
sustenta que a forma qal qõhelet é usada como se fosse um hifil e que o sentido é de 
"aquele que reúne uma assembléia". Em Eclesiastes 12.8 a palavra vem com o artigo 
definido, o que dá crédito à afirmação de que a palavra é usada como uma descrição e não 
como o nome próprio de uma pessoa. 

qõhelet ocorre sete vezes no livro de Eclesiastes (1.1-2, 12; 7.27; 12.8-10) e em 
nenhum outro lugar da literatura bíblica. Como substantivo que indica o orador, na língua 
hebraica, é o título do próprio livro, Qõhelet. O substantivo é costumeiramente empregado 
com formas masculinas dos verbos. A exceção em Eclesiastes 7.27 talvez se deva a uma 
divisão incorreta de palavras, visto que qõhelet se identifica como um filho de Davi, rei 
em Jerusalém (1.1, 12). 

Bibliografia: — CAMPBELL, J. Y. The origin and meaning of the Christian use of the 
word "ekklesia". JTS 49:130-42. — DAHL, Nils A. Das Volk Gottes. Darmstadt, 
Wissenschaft Buchgesellschaft, 1963. p. 8. — ZLMMERMAN, F . The root kahal in some 
scriptural passages. JBL 50:311. — TDNT. v. 3, p. 527-31. — THAT. v. 2, p. 609-18. 

J.P.L. 

n^Hp (<qõhelet). Veja o n? 1 991c. 
1p 0qaw). Veja os n?s 1992, 1 994a. 

1992 1p {qaw). I. Arremedo das palavras de Isaías, talvez algo sem sentido. 

O vocábulo ocorre em Isaías 28.10, 13. Seu significado é objeto de debates. Pode ter 
o sentido de "linha", como qaw II, especialmente como um cordel de medir com finalidade 
de julgamento. Outros (e.g., BDB) entendem que a palavra é um arremedo onomatopaico 
do trabalho profético de Isaías. Cf. tsaw. 

1993 inlp (çôòaO capacete (Ez 23.24; 1 Sm 17.38). Talvez um empréstimo lingüístico 
filisteu. 

1994 mp {qãwâ) I, esperar, aguardar, espreitar. 
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Termos Derivados 

1994a "Hj? (qaw) II, linha. 
1994b lpljP (qawqãw) poderoso (Is 18.2, 7). 
1994c mpp (miqweh) esperança. 
1994d nifpn (tiqwâ) I, corda (Js 2.18, 21, somente). 
1994e Hpn (tiqwâ) II, esperança. 

Essa raiz significa esperar ou procurar com grande expectativa. Ela designa os 
ímpios, que tentam destruir a vida dos justos (SI 56.6 [7]; 119.95). Esperar com firmeza 
é uma grande expressão de fé. Significa suportar pacientemente com uma confiante 
esperança de que Deus agirá decisivamente em favor da salvação do seu povo (Gn 49.18). 
Esperar implica a própria essência do ser da pessoa, a sua alma (nepesh; SI 130.5). 
Aqueles que esperam com uma fé verdadeira são renovados em suas forças, de modo que 
podem continuar a servir o Senhor enquanto olham para a sua obra salvadora (Is 40.31). 
Virá um tempo em que tudo o que Deus prometeu se concretizará e se cumprirá (Is 49.23; 
SI 37.9). Nesse ínterim o fiel sobrevive por meio de sua integridade e retidão, na medida 
em que confia na graça e no poder de Deus (SI 25.21). Sua fé é fortalecida em meio às 
suas provações, e seu caráter se desenvolve ainda mais (SI 27.14). Israel é incentivado a 
se apegar ao amor e à justiça, i.e., os israelitas devem seguir fielmente a lei e manter 
consistentemente os padrões de justiça, ao mesmo tempo em que devem preservar uma 
atitude de amor piedoso (Os 12.6 [7]; cf. SI 37.34; Jó 4.6). 

Durante períodos de visitação e juízo, o justo deve exercitar grande fé (Is 26.8; Lm 
3.19-33). E assim que Isaías afirma confiadamente: "Esperarei no SENHOR, que esconde 
o seu rosto da casa de Jacó, e a ele 'aguardarei'" (Is 8.17). Quando Deus entrar em cena 
com seu poder redentor, a reação daqueles que estiveram esperando será de entusiástico 
regozijo e grande cantoria (Is 25.9). 

Jó, no meio de sua intensa provação, afirmou que Deus estava arrancando a sua 
esperança como a uma árvore (Jó 19.10). Essa afirmação é talvez uma reação à sua 
declaração de fé: "Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se 
renovará, e não cessarão os seus rebentos" (Jó 14.7). Mas sua total frustração tinha sido 
expressa na exclamação: "Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão, 
e se findam sem esperança" (Jó 7.6; cf. Pv 11.7). 

Os ímpios também têm esperança. Mas, visto que tal esperança tem uma base falsa, 
ela terminará junto com a morte deles (Pv 11.7, 23; cf. 10.28). O próprio Deus os abaterá 
(Jó 8.13; 27.8). Diz Jó: "sua esperança será o render do espírito" (Jó 11.20). 

A esperança tem um abrigo permanente no coração do homem. Enquanto houver 
futuro, haverá esperança (Pv 23.18; provavelmente a referência seja a um faturo eterno). 
Mas somente o fiel pode realmente expressar a sua esperança no futuro, pois este 
pertence exclusivamente a Iavé. E Deus concede sabedoria para assegurar aquele futuro 
Cahãrit) e para concretizar a esperança (Pv 24.14). Os ímpios não têm um futuro assim 
('ahãrit, Pv 24.20) nem esperança (tiqwâ, Pv 10.28). Deus é a fonte de esperança para 
o seu povo e lhe prometeu um futuro e uma esperança (SI 62.5 [6]; Jr 29.11). Jeremias diz 
à Judá sitiada: "Há esperança para o teu futuro" (31.17). Zacarias chama o povo de Deus 
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de "presos de esperança" e o convoca a que aguarde a experiência da restauração operada 
por Deus (Zc 9.12). Por esse motivo, o próprio Iavé é chamado de "esperança de Israel" (Jr 
14.8; 17.13; 50.7; cf. SI 71.5). 

Deus revela ter esperança no homem. Ele plantou Israel e o tornou uma vinha 
totalmente preparada. A esperança ou propósito divino era que Israel se saísse bem, i.e., 
que desse fruto; isso foi expresso, por meio de parábola, com a referência à colocação de 
um lagar na vinha (Is 5.2 e ss.). Entretanto, Israel produziu apenas uvas bravas. Por esse 
motivo Deus tinha de julgar o povo com severidade (v. 5 e s.). Mas a sua esperança não 
morreu, pois ele planejou uma nova vinha que algum dia fosse produtiva (Is 27.2-6). 

qaw. II. Linha. (Em SI 19.4 [5] a ARA emenda o texto para "voz", mas cf. a análise feita 
por Dahood em Psalms I, em AB, p. 122.) O vocábulo é empregado cerca de 17 vezes (cf. 
Is 18.2, 7, TB). Uma linha é basicamente um cordel de medir. Aparece em paralelo com 
"prumo" (Is 28.17). A linha era usada para medir grandes distâncias lineares (e.g., Jr 
31.39) e também para medir superfícies redondas (e.g., 1 Rs 7.23); por exemplo, o artífice 
que esculpia uma figura humana para ser o seu deus usava a linha para marcar a sua 
matéria prima (Is 44.13). Iavé descreveu a sua criação da terra em termos de estender 
uma linha sobre ela (Jó 38.5), i.e., tudo acerca da constituição da terra esteve sujeito às 
minuciosas especificações divinas. Zacarias fala a respeito da reconstrução de Jerusalém, 
dizendo que "o cordel será estendido sobre Jerusalém" (Zc 1.16; cf. Is 34.17). Sem dúvida 
alguma ele quer dizer que a cidade será uma vez mais dividida em zonas com vistas a 
projetos de construção. Muitas vezes a idéia de um cordel de medir tem a conotação de 
destruição iminente. O cordel representa justiça (Is 28.17). Visto que o povo ou a nação, 
contra que se estendeu o cordel, não alcança o padrão de justiça, incorre em juízo. O 
cordel delineia exatamente quem e o que será destruído (cf. Lm 2.8; 2 Rs 21.13). Em 
Isaías 34.11 a linha é chamada de "cordel de confusão" (IBB, tôhü), i.e., a terra retorna à 
situação caótica descrita em Gênesis 1. 

Bibliografia: — TDNT. v. 4, p. 583-5; v. 6, p. 193-202. — THAT. v. 2, p. 619-28. 
J.E.H. 

1995 *mp (qãwâ) II, ajuntar. Ocorre no nifal (Jr 3.17; Gn 1.9; Is 60.9). 

Termo Derivado 

1995a nipQ (miqweh) ajuntamento, reunião (de coisas) (e.g., Gn 1.10; Êx 
7.19). 

1996 ÍD̂ p {qút) ter tédio de, enojar-se de. 

A raiz denota a profunda reação emocional em que o sujeito sente repulsa pelo objeto 
ou deseja destruí-lo. Quanto a sinônimos, veja-se qüts, o equivalente etimológico; cf. a 
mesma mudança de ts em tsür, "rocha", em hebraico, para t em tür, "rocha", em aramaico. 
O vocábulo ocorre sete vezes. 

No meio de sua aflição, Jó diz que está tão angustiado e irritado que "tem nojo" da 
vida (Jó 10.1; ARA, "ter tédio"; veja-se também a declaração de Rebeca, em Gn 27.46). Davi 
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diz que reage dessa maneira com relação ao pérfido (SI 119.158) e aos inimigos de Deus 
(SI 139.21). Essa confissão é interessante, visto que cronologicamente ela se situa entre, 
de um lado, a descrição da irritação semelhante e profunda de Deus com os cananeus 
pecadores (Lv 20.23, qüts) e, de outro, a descrição da contrição de coração, por parte de 
Israel, durante o exílio (Ez 6.9; cf. Dt 30.1 e ss.), de sua restauração à terra (Ez 20.43) e 
do eschaton (Ez 36.31). E claro que esta última referência é relevante para a restauração, 
mas especialmente significativa na era do cumprimento (cf. Hb 8.8 e ss.). O verdadeiro 
arrependimento e a contrição são frutos da obra de Deus no coração, conforme Paulo 
revela em Romanos 7—8. 

L.J.C. 

1997 üip (qôt) desfazer-se, romper-se (Jó 8.14). Derivação incerta. 

1998 ^lp (qwl). Aceita como raiz de: 
1998a bp (iqôl) voz, som, ruído. 

qôl tem basicamente o sentido de som produzido pelas cordas vocais (reais ou 
figuradas). Na maioria das passagens poéticas a denotação abrange muitos tipos de sons. 
Umas poucas vezes qôl denota a coisa dita, de modo falado (Gn 3.17) escrito (2 Rs 10.6). 
A palavra também tem função exclamativa, com o sentido de "ouvi!" (cf. GKC, §1466; Is 
13.4; 66.6; etc.). Deve-se fazer distinção e comparação entre, de um lado, qôl e, de outro 
hegeh, higgãyôrt, "ruído baixo", "fala em voz baixa", hãmôn, "ruído ou fala tumultuosos 
e agitados", rea, teru'â, "grito de alarme ou de júbilo". Vejam-se também shã'ôn, 
"bramido", tfshü 'â, "ruído". Essa palavra procede de uma raiz semítica bastante comum 
(ugarítico ql, UT 19: n? 2213). No AT a palavra ocorre 506 vezes (com a possível exceção 
de Jr 3.9, que talvez reflita o ugarítico ql, "cair", AisWTJS n? 2408; veja-se KD, in. loc.). 

A expressão "levantar a voz e gritar" abrange uma ampla variedade de emoções e 
situações, por exemplo, gritar por socorro (Gn 39.15), lamentar uma tragédia real ou 
esperada (Gn 21.16), indicar uma situação de catástrofe (Nm 21.2) ou de júbilo (Gn 29.11). 
Deus, depois de dizer que a arca não devia ser vista como um talismã de proteção, ao 
falar com Moisés da montanha e, mais tarde, de cima do propiciatório (Êx 25.22; Nm 7.89; 
cf. Êx 20.22), confirmou essa verdade (1 Sm 4.6, 14). Mais tarde a voz de Deus dispersou 
os filisteus (1 Sm 7.10). 

A expressão "atender a voz de (alguém)" inclui os seguintes aspectos teológicos: 
prestar atenção e crer (Gn 4.23), acolher a sugestão (Gn 3.17), atender a um pedido (Gn 
21.12), obedecer a uma ordem (Gn 21.18), responder (Deus) a uma oração (2 Sm 22.7). 

Temas teológicos em que a palavra aparece com destaque são (à falta de melhores 
nomes): profecia, trovão, aliança, trombeta. Freqüentemente esses temas estão 
entrelaçados. Em Êxodo a voz de Deus e a de Moisés (mais tarde a dos profetas) são 
intercambiáveis (cf. Êx 3 .18; 4.1; 7.1). Deus deu a Moisés certos sinais que, na realidade, A 
falariam (Ex 4.8), confirmando milagrosamente a identidade desejada (mas veja-se 5.2; 
cf. qãshâ). Ao operar juízo e evocar temor e submissão, o trovão simbolizava a absoluta 
soberania de Deus (Êx 9.23, 29; cf. SI 29). O qôl de Deus é o fragor de trovão, ao passo 
que o qôl do homem é o tinir de sinos (Êx 28.35). O tema da aliança se vê quando, por 
intermédio de Moisés, Deus em poucas palavras enunciou o princípio de que os 
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mandamentos (voz) de seu servo Moisés são seus próprios mandamentos (voz) e de que, 
se o povo obedecer (der ouvidos) à sua aliança e a guardar (19.5), será abençoado. Se 
desobedecer, será julgado. Tudo isso fica bem patente no Sinai (especialmente em 
Deuteronômio; 1 Sm 12.14 18; cf. os usos em Jeremias). O poder soberano de Deus, que 
trovejou juízo sobre Faraó, agora aparece como um sinal de bênção (19.16; cf. 2 Sm 22.7-
14; 3.16 [4.16]; etc.). Finalmente é o som da trombeta que Moisés ouviu no Sinai. O toque 
da trombeta sinaliza o poder (Js 6.5) e a presença divina (2 Sm 6.15; 1 Rs 1.40-45; 1 Co 
15.52). 

N a batalha de Elias contra os falsos profetas de Baal (o deus-trovão dos cananeus) 
é Deus quem comprova com fatos as suas reivindicações ao trazer relâmpagos, trovões (1 
Rs 18.41) e chuva (1 Rs 18; cf. SI 29). Assim mesmo Deus demonstra que ele é mais do 
que uma simples força da natureza (como era Baal) ao falar em voz suave e baixa (1 Rs 
19.12). Essa luta contra Baal faz parte de um demorado e intricado confronto entre as 
duas religiões (cf. W. F. ALBRIGHT, Yahweh and the gods of Canaan, Doubleday, 1968), 
conforme fica patente ao longo dos livros proféticos e poéticos do AT. 

Finalmente, pode-se muito bem considerar que foi o som da voz de Deus levada pelo 
vento que Adão ouviu no jardim (Gn 3.8; 1 Rs 14.6). 

Bibliografia: — TDNT. v. 9, p. 280-90. — THAT. v. 11, p. 629-34. 

L.J.C. 

1999 Dlp (qüm ) erguer, levantar-se, ficar de pé. 

Termos Derivados 

1999a tnolp (qômâ ) altura. 

1999b tnnp (qãmâ ) cereal no pé. 
1999c t^Pp (qim) adversário. 
1999d trrcrp (q imâ ) ação de levantar-se. 
1999e tnVDQip 0qômmiyüt) posição ereta. 
1999f jyp] (yeqüm) conteúdo, existência (Gn 7.4, 23; Dt 11.6). 

1999g tnmpn ( f q ü m â ) resistência. 
1999h tCipQ (mãqôm ) lugar. 
A raiz se refere essencialmente à ação física de "erguer-se". Idéias denotadas indicam 

o resultado de tal ação: "ficar em pé". A raiz também é empregada figuradamente para 
designar a ação de erguer-se ou ficar de pé. Os mesmos usos aparecem em ugarítico (cf. 
UT 19: n? 2214). A raiz ocorre 1 085 vezes. Deve-se distingui-la de vocábulos de sentido 
mais restrito: shãkam (=qits)y "levantar-se da cama", 'ãlâ, "subir", e 'ãmad, "tomar 
posição" ou "ficar de pé" (cf. yãtsab, "estar em seu devido lugar ou posição"). 

O verbo qüm aparece em muitos e variados contextos. Basicamente denota o 
levantar-se de uma posição prostrada (e.g., Js 3.16). Em muitos casos se refere a 
atividades preparatórias, especialmente (mas nem sempre) as relativas a viagens (Dt 17.8; 
et al.). Por conseguinte, Gênesis 27.19, "levanta-te, pois, assenta-te", significa sim-
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plesmente "agora senta-te". Essa raiz pode ter a conotação de uma ação que demonstra 
respeito. Balaão diz a Balaque para "levantar-se" a fim de receber o oráculo divino (Nm 
23.18). Deus ordena a seu povo que se levante diante dos idosos (i.e., honre as pessoas de 
idade, Lv 19.32). Essa ênfase é transferida para o culto público. Quando Moisés entrava 
na tenda, todas as pessoas "se levantavam", cada uma à sua porta, e adoravam (Êx 
33.10), dessa maneira demonstrando o devido respeito para com Deus. Quando Deus 
livrar o seu povo, até mesmo reis se levantarão (o verbo faz paralelo com "adorar", Is 
49.7). Outros usos no contexto de adoração pública abrangem o levantamento e a 
consagração de objetos ou altares sagrados (Dt 27.4). Deus ordena que não se ergam 
ídolos (Lv 26.1). Aliás, no eschaton ele verá o cumprimento desse mandamento (Is 27.9). 
O verbo também possui um uso oficial. Ou seja, aplica-se ao ato de assumir um cargo em 
particular, por exemplo, tornar-se o chefe religioso de um clã (Gn 37.7), tornar-se profeta 
(Dt 34.10), tornar-se juiz (Jz 10.1). Esses cargos se caracterizam por sua sucessão não-
hereditária (a palavra não era aplicada ao ofício sacerdotal). O vocábulo possui ainda um 
uso jurídico, pelo qual indica a validade do testemunho dado por alguém em juízo (Dt 
19.15). Um uso correlato está no sentido da transferência válida de bens (Gn 23.17). 
Talvez Deus esteja referindo-se a esse sentido legal quando diz que sua palavra 
permanecerá (Nm 23.19; Is 40.8; etc.). Esse emprego freqüentemente ocorre em contextos 
referentes a alianças e, especialmente, à aliança divina. Deus declara a sua aliança aos 
homens (Gn 9.11) e afirma que cuidará para que ela se cumpra (Gn 17.19). Em vários 
momentos históricos Deus destaca que estabeleceu (com freqüência um hifil de qüm) a sua 
aliança (Êx 6.4). Ele se assegura de que os homens reconheçam que as bênçãos da aliança 
dependem da sua obediência (Dt 28.9), embora jamais devam se esquecer de que a bênção 
não vem como resultado de algum mérito da parte deles (Dt 9.5). A troca dos vocábulos 
kãrat, "cortar", e hêqim, "estabelecer", quando usados junto com berit, "aliança", não se 
deve a fontes diferentes (J/E e P, respectivamente), mas a diferenças semânticas entre 
"iniciar" ou "fazer" (kãrat) uma aliança e "confirmar" ou "estabelecer" (hêqim) uma 
aliança. Ao longo da história de Israel esses temas inter-relacionados vêm à tona, e 
homens piedosos declaram a fidelidade de Deus em levar a cabo a sua aliança (e.g., 1 Rs 
8.20). Em última instância, todas as promessas humanas cairão por terra e apenas a 
aliança de Deus permanecerá de pé (Is 28.18). As alianças temporais de Deus são etapas 
na revelação de sua aliança eterna, que é a expressão de seu conselho (Is 46.10) e 
propósito (Is 14.24) inabaláveis. Sua vontade (aliança) encontra expressão perfeita e 
completa na pessoa e obra de Jesus Cristo (e.g., G1 3; Hb 9). 

Finalmente, o vocábulo é muitas vezes usado em contextos marciais. Refere-se a 
preparativos para a guerra (Jz 7.15), a envolvimento em combate (Êx 2.17) e a vitória em 
batalha (ou luta, Js 7.2). As vezes qüm tem a conotação de vitória antevista ou ocorrida. 
Quando Deus entra em combate, a vitória é certa. Desse modo, a palavra pode denotar 
a ação divina de criar, salvar e julgar. Homens piedosos freqüentemente o procuram a fim 
de que se levante em favor deles (Nm 16.35). Isso aclara o texto de muitos salmos em que 
a idéia de vitória não é imediatamente aparente (SI 3.7 [81); 76.9 [10]; 35.2). Quando Deus 
está do lado de alguém, esse prevalece sobre os seus inimigos. Aqueles que estão contra 
Deus são advertidos de que experimentarão derrota imediata (SI 89.43 [44]) e futura (SI 
1.5). 
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2002 f i p (qüts) 

qômâ. Altura, a/ío. Esse substantivo, formado a partir do infinitivo absoluto do qal 
(mais uma terminação feminina), é empregado em referência à dimensão vertical, i.e., 
aquilo que uma coisa possui quando posta em pé. 

qâmâ. Cereal no pé. Esse substantivo (a forma participial normal do qal, mais uma 
terminação feminina) é usado para designar uma plantação de cereal que já pode ser 
colhido (Dt 23.25 [26]), moído para preparar uma refeição, podendo ter ou não espigas (Os 
8.7), e que, tal como a erva, pode ser plantado no telhado (2 Rs 19.26). 

qim. Adversário. Esse substantivo (particípio) coletivo denota aqueles que se levantam 
contra (alguém). Ocorre somente em Jó 22.20, mas esse uso da raiz não é incomum (veja-
se abaixo). 

qimâ. Ação de levantar-se. Usado junto com "sentar-se", esse substantivo (particípio 
mais uma terminação abstrata feminina) constitui uma expressão que denota toda 
atividade possível (Lm 3.63). 

qômmiyüt. Posição ereta. Esse substantivo denota uma postura ereta. Entretanto, em 
Levítico 26.13, é um advérbio (GKC §86&). 

teqümâ. Resistência. Esse substantivo abstrato (GKC, §85r) indica a capacidade de 
permanecer firme e resistir aos inimigos. 

mãqôm. Lugar. Esse substantivo com mem prefixai denota o espaço físico onde algo está 
ou deve estar, i.e., o local desse algo. Desse modo, é usado para indicar as idéias de 
"lugar", 'lar", "sala", "aposento". Umas poucas vezes aplica-se àquilo onde nada está, a 
saber, um espaço aberto (cf. 1 Sm 26.13; Is 5.8). 

Bibliografia: — SAWYER, John F. A. Hebrew words for the ressurrection of the dead. 
VT 23:218-34. — TDNT. v. 7, p. 641-6. — THAT. v. 2, p. 635-40. 

L.J.C. 

2000 p (qôp) macaco (1 Rs 10.22 = 2 Cr 9.21). 

2001 rpp (qwp). Aceita como raiz de: 
2001 nQlpn ( f q ü p â ) volta completa (no tempo ou no espaço) (Êx 34.22; 2 Cr 

24.23 = 1 Sm 1.20; SI 19.7). 

2002 "pp (qüts) I, estar magoado, enojar-se de. (A ARA. apresenta a idéia de "recear" ou 
"inquietar-se" [Êx 1.12] e provavelmente, pelo menos em parte, devido ao aparente 
paralelo com gür III). 

qüts denota a profunda reação emocional do sujeito, que resulta numa rejeição ou 
destruição intencional do objeto. Compare-se com os seguintes sinônimos: bã'ash, 
"ser/tornar-se mal-cheiroso ou detestável", gãeal, "jogar fora como imundo", "ter 
repugnância de", shãqats, "repelir como imundo", tã'ab, "tratar como abominação" (num 
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sentido ritualístico e também moral e geral), dêrã'ôn, "objeto de desprezo", e qüt, uma 
grafia variante dessa raiz. A raiz ocorre nove vezes. 

Entender o estado mental indicado por essa raiz esclarece muitos textos bíblicos. 
Rebeca queixou-se a Isaque que estava enojada da vida por causa das esposas de Esaú 
(Gn 27.46). Se ela está contando a verdade, é possível que os modos estranhos das noras 
a tinham irritado tanto que a sua vida se tornara insuportável. Pelo menos é isso em que 
Isaque provavelmente acreditou. E esse tipo de irritação e repulsa que é proibida com 
referência à repreensão paternal por parte de Deus {qüts está em paralelo com mã'as, 
q.v.). Essa palavra descreve os sentimentos que Deus tinha em relação aos cananeus (Lv 
20.23) e a toda idolatria (cf. qüt). Israel usou o vocábulo para descrever os seus 
sentimentos com relação ao maná depois de passar muito tempo se alimentando dele (Nm 
21.5). Há descrições de diversos povos que sentem uma repugnância irritante de Israel A 
(Ex 1.12; N m 22.3; 1 Rs 11.25), e Israel sentiu a mesma coisa em relação a seus inimigos 
(cf. Is 7.6, 16). 

L.J.C. 

2003 p p {qwts). II. Ace i ta como raiz de: 

2003a f i p {qôts) espinheiro, espinho (e.g., Gn 3.18; Os 10.8). 

2003b n l ^ p {qewutstsôt) cachos de cabelo (Ct 5.2). 

nteip {qewutstsôt). Veja o n? 2 003b. 

lplp {qawqãw). Veja o n? 1 994b. 

2004 Hlp {qür) I, cavar (à procura de água). 

Termo Derivado 

2004a tnlpD {mãqôr) fonte. 

Essa raiz denota a ação de cavar o chão à procura de água, mas aparentemente não 
no sentido de cavar um poço permanente. Devido à aridez da Palestina, dedicava-se 
bastante atenção à obtenção de fontes de água. O verbo ocorre apenas numa fala de 
Isaías, em que este menciona a palavra de vangloria de Senaqueribe (2 Rs 19.24). 

mãqôr . Fonte. Basicamente esse substantivo de lugar enfatiza a fonte de água corrente 
e o resultado (ou pelo menos a mudança) do esforço empreendido por alguém. Ocorre 18 
vezes. Seu sinônimo de sentido bastante próximo ma'yãn enfatiza o local de um 'ayin, 
"fonte" (um manancial de água corrente; cf. mabbüa'). Cf. o ugarítico mqr, "fonte" {UT 19: 
n?s 2215, 2263). 

Esse vocábulo é provavelmente um empréstimo lingüístico, visto que ocorre 
principalmente em contextos poéticos (à exceção de Lv 20.18; 12.7). É interessante que 
essa palavra é, em geral, empregada figuradamente. Mas pode-se compreender melhor o 
seu uso figurado levando em conta a grande importância que se dava em Israel às fontes 
de água. Sobre o ventre diz-se, por exemplo, que é não apenas a fonte de sangue, mas 
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2009 ]CDp (qãtõn) 

também a fonte de onde provém as crianças (Pv 5.18; cf. SI 68.26 [27]). Deus castiga as 
nações secando-lhes as fontes de água (Jr 51.36). 

O principal emprego teológico de mãqôr ocorre na frase "fonte de vida". Na literatura 
de sabedoria o vocábulo exprime o propósito da ação prudente. Desse modo, a frase 
expressa a bênção que é o ensino dos sábios (Pv 13.14), o entendimento (Pv 16.22) e a 
boca dos justos (Pv 10.11). Dificilmente se poderia ignorar que o "temor do SENHOR" é 
assim descrito (Pv 14.27). Para os piedosos a fonte de vida (e, na verdade, de tudo o que 
é bom) é o próprio Deus (SI 36.9 [10]), a quem os israelitas abandonaram (Jr 2.13) em 
troca de cisternas rachadas, que não produzem nem retêm água vivificante (Jr 17.13). Na 
aliança Deus reafirma a sua promessa (Dt 30) de restaurar o seu povo, mas desta vez ele 
iria abrir para eles uma fonte de vida que remove o pecado e a impureza (Zc 13.1): Jesus 
(Jo 4.13-14). Essa passagem é mais uma das inúmeras que dão testemunho da divindade 
de Cristo. 

L.J.C. 

2005 ""llp 0qwr). II. Aceita como raiz de: 
2005a n p (iqür) fio, linha (Is 59.5, somente). 

rnip (qôrâ). Veja o n? 2 068d. 

2006 ülp (qüsh ) colocar isca, enganar (Is 29.21, somente). 
2006.1 CDp (iqãt) coisa pequena. Ezequiel 16.41, significado incerto. 

2007 Uffip (qtb). Aceita como raiz de: 
2007a ÜÍDp (qeteb) destruição (e.g., Dt 32.24; Os 13.14). 

2008 bt?p 0qãtal) matar (Jó 24.14; 13.15; SI 139.19). 

Termo Derivado 

2008a (qetel) matança (Ob 9, somente). 

2009 ]bp (qãtõn) ser pequeno, ser insignificante. 

Termos Derivados 

2009a t]Çp (qãtãn) jovem, insignificante. 
2009b t]CDp (qãtõn) pequeno, insignificante. 
2009c ]bp (qetõn) dedo mínimo (1 Rs 12.10 = 2 Cr 10.10). 

A raiz qtn denota pequenez de quantidade ou qualidade. Quanto a sinônimos, 
compare-se com: 'eprõhim, gôzãl, "filhote de ave", dak, "ralo", "escasso", "fino", zecèr, 
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2010 0qãtap) 

"pequeno", "curto", tap, "criancinha" (em comparação com adultos), macat, "pouco", 
"poucos" (em geral referindo-se a quantidade e, umas poucas vezes, a qualidade), tsã'ir, 
"mais novo", "pequeno", "insignificante", "menos privilegiado e/ou desejável", e bãzüy, 

"desprezado". Antônimos são: gãdôl, "grande", e bãhür, "totalmente desenvolvido", "com 
vigor", "homem novo e não casado". Com os derivados alistados acima, a raiz ocorre 107 
vezes. 

Com freqüência a raiz qtn faz contraste com gãdôl (e.g., 2 Cr 36.18). Israel foi 
proibido de ter dois tipos de pesos (Dt 25.13; cf. Am 8.5). Roboão disse, em tom de desafio, 
que seu dedo mínimo seria mais opressor (cf. qãshâ) do que os lombos de Salomão (1 Rs 
12.10). A palavra de Deus obriga os seus mensageiros nas mínimas coisas (Nm 22.18). A 
soberania divina se vê no fato de ele sustentar todas as criaturas marinhas grandes e 
pequenas (SI 104.25), na verdade, todas as coisas. 

A raiz também denota o conceito de "pequeno em anos" (lit., i.e., "jovem"). Benjamim 
é descrito como o mais jovem (Gn 42.15, qãtõn] 44.20, qãtãn; 43.33, tsã'ir), como 
também são descritos Cão (Gn 9.24) e Davi (1 Sm 17.14). O leproso Naamã seguiu o 
conselho de uma "moça pequena" (lit., i.e., "moça bem nova"; 2 Rs 5.2) e terminou ficando 
com uma pele igual à de um "moço pequeno" (lit., i.e., "moço bem novo"; v. 14). Eliseu foi 
zombado (cf. qãlats, qãrah) por alguns rapazes (talvez adolescentes desordeiros; 2 Rs 
2.23), os quais, como membros de famílias da aliança, deveriam ter sido instruídos na lei 
de Deus, segundo a qual o ato de amaldiçoar o servo de Deus eqüivalia a amaldiçoar o 
próprio Deus e era corretamente punível com pena de morte (cf. qãlal). 

Com freqüência o "pequeno" é o fraco e o insignificante. Bate-Seba pede a Salomão 
um favor não tão insignificante (1 Rs 2.20). Quando Jacó abençoa os filhos de José, diz 
que o mais jovem (qãtõn, Gn 48.19; cf. 48.14, tsã'ir, q.v.) será maior (não apenas em 
número de descendentes, mas também em importância) do que o mais velho. Deus lembra 
Saul de que, quando ele era insignificante e fraco a seus próprios olhos (1 Sm 15.17; 9.21), 
ele o tornou rei sobre os poderosos de Israel. No eschaton Deus fará com que o fraco e 
insignificante no meio do seu povo seja forte e grande (Is 60.22), e a criancinha conduza 
os poderosos (Is 11.6). O vocábulo aparece junto com "grande" {gãdôl) de modo a designar 
todos os homens (1 Sm 5.9) em Israel (Dt 1.17) e no exército de Israel (1 Rs 22.31). Josias 
convocou todo o Israel, desde os pequenos até os grandes, para ouvir a leitura da lei (2 
Rs 23.2; cf. Jr 44.12; 42.8; SI 115.13). 

qãtõn. Jovem, insignificante, pequeno. Esse adjetivo basicamente modifica o 
substantivo, atribuindo-lhe uma pequenez de quantidade ou qualidade. Ocorre 56 vezes. 

qãtãn. Jovem, insignificante, pequeno. Esse adjetivo tem sentido paralelo ao de 
qãtõn. Ocorre 47 vezes. 

2010 (<qãtap) arrancar (e.g., Ez 17.4; Dt 23.26). 

2011 (<qãtar) I, queimar incenso, queimar sacrifícios. Verbo denominativç. 
Não ocorre no qal. 
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2011 *nCDp ((qãtar) 

Substantivo de Origem 

2011a tnnbp (<qetõret) incenso. 

2011b f r i e r p (gfíôr) fumaça, densa (Gn 19.28; SI 119.83; 148.8). 

2011c f"l£2p (qittêr) incenso (Jr 44.21, somente). 
2011d t"^íppP (miqtãr ) local de fumaça sacrificial. 

2011e fnOpQ (muqtãr) incenso (Ml 1.11). 
2011f trrnfflpp (miqteret) incensário. 

2011g tnnCSpD (meqattêrâ) altar de incenso. 

O verbo qãtar é usado apenas no hifil e no piei e em seus graus passivos. 
qãtar significa "fazer subir em fumaça". E em geral usado no contexto de culto 

público, mas uma vez é utilizado em contexto não religioso ("perfumar", Ct 3.6). Deve-se 
compará-lo com as muitas palavras hebraicas que designam a ação de sacrificar: zãbah, 
"sacrificar mediante oferecimento de sangue", 'ã/â, "fazer subir em sacrifício a uma 
divindade" (no hifil), qãrab, "aproximar-se", "empenhar-se em sacrificar" (cf. nãgash). 
Comparem-se também as palavras que indicam "queimar", especialmente sãrap, "destruir 
queimando", bãcar, "queimar" (madeira, lâmpadas, etc.), yãqad, "queimar com fogo" (i.e., 
"atear", "atiçar"), etc. O cognato babilônico é qatãru, "levantar", "fazer subir". O hebraico 
emprega a raiz 190 vezes (115 vezes como verbo). 

O verbo é uma expressão técnica que denota não apenas o queimar incenso, mas 
também todas as outras ofertas (KD, Jeremias, p. 46). Pode fazer paralelo a zãbah (Os 
4.13; 11.2; etc.) ou pode ser usado em referência ao queimar (ofertar) holocaustos e 
incenso (2 Cr 13.11). O propósito de tal queima é transformar a coisa ofertada em fumaça, 
que (como uma essência etérea da coisa) subiria até a divindade como um aroma suave 
(KD, Pentateuch, v. 2, p. 288). A maioria desses sacrifícios consistia de alimentos comuns 
e, como tal, servia para consagrar a vida a Deus (cf. dãm, "sangue"), o chamamento da 
pessoa e os frutos (i.e., as bênçãos vindas de Deus) da vida (OTOT, p. 262; cf. Jr 44.15). Por 
conseguinte, as melhores partes (gordura, Lv 4.10) e o primogênito dos animais que se 
podem sacrificar (representando tanto o melhor quanto a totalidade, Nm 18.17) sempre 
pertencem a Deus. A oferta representa tanto a entrega da coisa oferecida a Deus quanto 
uma substituição vicária (pena de morte) da oferta em lugar do ofertante (VOS, BT, p. 186 
e s.). Vê-se o cumprimento disso em Cristo (Jo 17.19; Ef 5.2). 

O grau hifil é empregado em referência a sacrifícios (ou pelo menos a sacrifícios que 
se acredita serem verdadeiros). Pelo fato de o homem estar limitado pela sua condição de 
criatura e pela queda (Gn 8.21; Rm 5.12), o soberano e gracioso Iavé especifica os detalhes 
dos sacrifícios. Quase todas as especificações foram quebradas uma vez ou outra, e os 
violadores, numa atitude blasfema, exigiram (ou supuseram) ser aceitos aos olhos de 
Deus. Os filhos de Eli desonraram a Deus quando não deram atenção à reivindicação 
divina às melhores partes (1 Sm 2.16; Lv 7.31; 4.10). Os reis de Israel mudaram tanto a 
maneira quanto o local, aparentemente com o objetivo de serem aceitáveis perante Deus 
(1 Rs 12.33; 2 Cr 28.4.2 Rs 16.13; cf. Êx 9). Para que não se pensasse que Deus está 
interessado apenas em conformidade exterior, os profetas repetidas vezes ressaltaram que 
o aspecto espiritual é a essência do verdadeiro sacrifício (cf. as observações de Vos acerca 
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2011 n o p («qãtar) 

de Am 4.4-5, ST, p. 286). O amor na prática importa na obediência (Dt 6.4-6; cf. qôl). 

O grau piei (que ocorre somente depois do Pentateuco) pode também indicar o 
ritualismo total da adoração (2 Cr 25.14). A ocorrência desse grau verbal ressalta a 
história de degeneração progressiva entre os reis de Israel e Judá. Aparentemente aqueles 
atos descritos com o emprego desse grau, quer conscientemente (por parte do ofertante) 
quer judicialmente (por parte do narrador), eram reconhecidos como contrários à 
verdadeira adoração. Isso certamente acentua a ironia da declaração de Amos (4.5). Essa 
oferta falsa, que imitava a adoração cananéia (A/, p. 438), era blasfema (Is 65.7), 
vergonhosa (Jr 11.17), dava mostras tanto de esquecer (Jr 18.15) quanto de abandonar 
(Jr 19.4) a Deus, e não oferecia nenhuma esperança ou ajuda ao idolatra (Jr 11.12). 

No eschaton Deus promete um sacerdócio eterno (Jr 33.18; Hb 7.23 e s.) e universal 
(Ml 1.11; cf. 2 Pe 2.9). 

O ritual do AT era permeado de queima de incenso (Is 6.4). Deus determina que um 
altar especial revestido de ouro (o "altar de ouro", Êx 39.38) seja colocado diante do véu 
do santuário interior (veja-se Êx 30.10). Cada holocausto matutino e vespertino bem como 
a grande oferta anual da expiação deviam ser acompanhados da queima de incenso (Êx 
30). Misturas de incenso feitas não de acordo com a fórmula dada por Deus eram 
inaceitáveis (Êx 30.34), ao mesmo tempo em que essa fórmula não devia ser usada para 

A 

fazer incenso para outras finalidades (Ex 30.37). Esse incenso sagrado devia ser ignificado 
apenas com brasas tiradas do altar de incenso queimado (Is 6.6), o qual recebera sobre 
si o sangue de sacrifício. O uso de outro fogo ("estranho") era castigável com morte (Lv 
10.1-2). A fumaça do incenso representa as orações (cf. SI 141.2; OTOT, p. 273; cf. Lc 1.10; 
Ap 5.8; 8.3 e s.). Até mesmo as orações do povo de Deus necessitam de expiação (Êx 
30.10). Finalmente fazia-se expiação pelo pecado por ignorância besuntando-se os chifres 
do altar de incenso (Lv 4.7). 

Esses são os dois únicos casos nos rituais perpétuos de Israel em que se espalhava 
sangue nos chifres do altar. Uma comparação da ordem em que ocorria o besuntamento 
de sangue em cada um dos dois rituais revela que a aspersão e o besuntamento são 
invertidos — no grande ritual da expiação (Lv 17.18) o besuntamento vinha primeiro. 
Ademais, os dois rituais estabelecem procedimentos diferentes em relação ao altar em que 
o sangue deve ser aplicado. O ritual para o pecado por ignorância (Lv 4.7) simbolicamente 
fazia com que o culpado tivesse condições de novamente servir em sua respectiva função 
na aliança. A aspersão no grande dia da expiação serve para purificação dos respectivos 
altares e, por conseguinte, simbolicamente para a purificação daquilo que eles 
representam. O fato de estarem contaminados não é resultado de nenhum ato da nação, 
mas da natureza da nação em si, ou seja, do fato de ela consistir de um ajuntamento de 
seres humanos. Portanto, esses rituais de besuntamento tenham talvez o propósito de 
ensinar ao povo a íntima relação e ao mesmo tempo a clara diferença entre o pecado 
original e o pecado por ignorância. 

qetõret. Incenso, perfume. Esse substantivo denota aquilo que, ao ser queimado, produz 
um aroma suave (qetõret sammtm): um perfume (Pv 27.9) ou, mais comumente, incenso 
para uso no culto público. Compare-se com lebõnâ, uma especiaria que pode ser usada 
como incenso, e rqh, "perfume", "ungüento". Compare-se com o fenício qcrt ( H . D O N N E R & 

W . R O L L I G , KAI, v. 2, p. 21). O substantivo ocorre 6 0 vezes. 

1338 



2014 iTj? (qãyâ) 

qitôr. Fumaça, vapor. Esse termo de natureza não religiosa (e que ocorre quatro vezes) 
denota aquilo que sobe como resultado de queima. 

qetôrâ. Incenso. Esse hapax legomenon (Dt 33.10) é uma (antiga?) grafia variante de 
qetõret. 

qittêr. Incenso. Esse hapax legomenon designa todos os elementos da adoração idolatra 
(Jr 44.21). E possível que seja a grafia de qetõret em cananeu ocidental do norte. Cf. o 
ugarítico qtr (UT 19: n? 2220). 

miqtãr. Local de fumaça sacrificiaL Esse hapax legomenon (Êx 30.1), empregado 
junto com qetõret, especifica um altar (mizbêah, q.v.) de queimar incenso. 

muqtãr . O acender incenso. Esse hapax legomenon denota o holocausto (KB) ou 
(preferivelmente) aquilo que acompanha o sacrifício, a saber, a ação de abrasar incenso 
(.KD, in loc.). 

miqteret. Incensário. Esse vocábulo denota o objeto de ouro que era levado na mão para 
transportar brasas (2 Cr 26.19) e incenso (Ez 8.11). 

m eqattèrâ. Aliar de incenso. Esse substantivo, formado de acordo com o particípio piei, 
designa altares idolatras. Foram descobertos altares cananeus iguais ao do templo (mas 
menores) e construídos a partir da época de Salomão (AI, p. 411). 

Bibliografia: — HARAN, Menahem. The uses of incense in the Ancient Israelite 
ritual. VT 10:113-29. 

L.J.C. 

2012 "lDp (qãtar) II, trancar, cercar (Ez 46.22, somente). 

r n b p oqetõret). Veja o n? 2 011a. 

2013 K-p (qV) vomitar, expelir (e.g., Lv 18.28; Jn 2.11). 

Termos Derivados 

2013a « p (qê0 vômito (Pv 26.11, somente). 
2013b Wp (qf) vômito (is 28.8; 19.14; Jr 48.26). 

2014 iTp (qãyâ) vomitar (Jr 25.27). Provavelmente uma variante de qi\ 

TiITp (qitôr). Veja o n? 2 011b. 

C p (qtm). Veja o n? 1 999c. 
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2015 f p (qyn) 

2015 "pp (qyn). Aceita como raiz de: 

2015a "PP (qayin) lança (2 Sm 21.16). 

2016 ]"!p (qayin), "Tp (qêni) quenita, quenitas. 

Essa tribo não descendeu do filho de Adão, Caim, (cujos descendentes foram 
destruídos pelo dilúvio), mas talvez receberam esse nome devido à sua ocupação de 
trabalhar com metais (KD, Pentateuch, v. 1, p. 218). O vocábulo ocorre 15 vezes. 

Os quenitas aparecem como moradores entre os cananeus (Gn 15.19) e mais tarde 
entre os midianitas (Nm 10.29), embora provavelmente não fossem descendentes carnais 
de nenhum dos dois grupos (KD, loc. cit.). Os quenitas que viviam em Canaã estavam 
entre os inimigos de Israel amaldiçoados por Balaão (Nm 24.21-22). Os quenitas de Midiã 
se aliaram a Israel (no AT a eleição era seletiva, mas não exclusiva) quando Moisés se 
casou com Zípora; posteriormente Hobabe, cunhado de Moisés, foi ajudar Israel no deserto 
(Nm 10.29). Houve também casamentos mistos entre quenitas e calebitas (1 Cr 2.55). 
Parece que os moradores de Canaã se uniram a seus irmãos sulistas na aliança (cf. Jz 4; 
1 Sm 15.6; et al.). 

Muito já se inventou acerca da suposta origem quenita da religião e documentos 
mosaicos (cf. R. K. HARRISON, IOT; R. G. NORTH, The Cain music, JBL 83:373-89). Os 
quenitas aparecem com destaque na história escrita de Israel, especialmente na pessoa 
de Recabe e seus descendentes. Ele ficou tão conhecido por seu zelo por Deus que Jeú o 
aceitou como aliado e o identificou como um exemplo de zelo piedoso (cf. qn', 2 Rs 10.15-
24). Jonadabe, filho de Recabe, instituiu uma ordem nômade e religiosa que tão bem 
perpetuou o zelo piedoso de Recabe até à época de Jeremias que este profeta pôde usar 
os recabitas como um exemplo vivo daquilo que Deus exigia (Jr 35). E claro que o 
interesse estava no zelo que tinham por Deus e não pela vida nômade. 

L.J.C. 

2017 ]-p (qayin) Caim. 

Esse é o nome do filho assassino de Adão (cf. KD para uma análise mais completa). 
Mais tarde a raiz veio a ter uma clara associação com o trabalho em metal (G. A. COOKE, 
A text-book of North-Semitic inscriptions, Oxford, Clarendon Press, 1903, pp. 286-7). Isso 
talvez explique a sua aplicação aos povos da época de Abraão (Gn 15.19). Referindo-se ao 
filho de Adão a palavra ocorre 16 vezes. Cf. qayin I, "lança", e II, "quenita", "quenitas". 
Entretanto, como geralmente ocorre em etimologias populares, o nome próprio não está 
associado a essa raiz exata qyn, "fundir", "foijar", mas, como o mostra Gênesis 4.1, por 
meio de assonância e jogo de palavras, a uma outra raiz, qãnã, "possuir" ou "criar". 

L.J.C. 

2018 * r p (qin) entoar um canto fúnebre. Esse verbo denominativo ocorre somente no 

grau polel. 
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2020 f p (qyts) 

Substantivo de Origem 

2018a nrp (qinâ) lamentação. 

qin denota aquela atividade em que pranteadores cantavam num único tom (cf. Am 
8.10) um poema de luto. O vocábulo difere de outras palavras que designam pranto por 
ter esse uso bastante restrito (cf. 'ãbal, "prantear como parte de um ritual", "prantear 
em geral"; sãpad, "fazer a lamentação"; 1 Sm 25.1, etc.; Al, p. 60). O verbo ocorre seis 
vezes. 

qinâ. Lamentação, canto fúnebre. Esse substantivo designa um poema que é entoado 
(cantado) como uma espécie de ladainha. Deve-se distingui-lo de 'ãniyâ, "pranto por meio 
da expressão de vários sons ejaculatórios" (cf. nehi), mispêd, "atos [diversos] de pranto" 
(especialmente bater no peito), etc. O substantivo ocorre 18 vezes. 

A lamentação era cantada durante os ritos fúnebres ou profeticamente em referência 
à morte e/ou destruição iminente (Jr 7.19; Ez 2.10). Constituía na principal cerimônia 
fúnebre. Formas mais simples consistiam em gritos agudos e repetidos (Mq 1.8; 1 Rs 
13.30). Esse ritual era executado por parentes próximos (Gn 32.2), amigos íntimos, todos 
os presentes (1 Sm 28.3) e freqüentemente por pranteadores profissionais, tanto homens 
quanto mulheres (2 Cr 35.25; Am 5.16) — especialmente mulheres (Jr 9.16 e s.). O 
lamento é o que, em poesia hebraica, mais se aproxima do uso de métrica (T. WEIR, em 
ISBE, p. 1836), embora a métrica de qinâ pudesse ser empregada com outros objetivos em 
mente além do de prantear (cf. SI 19.7-9). Alguns estudiosos assinalam que elegias 
bíblicas não possuem nenhum conteúdo religioso (AI, p. 61) e, embora isso seja verdadeiro 
em alguns casos (2 Sm 1.1-19 e ss.), nem sempre é o que acontece, pois no melhor exemplo 
de métrica de qinâ (Lm) há muito conteúdo religioso (R . K . HARRISON, Introduction to the 
Old Testament, Eerdmans, 1969, p. 1066). 

Bibliografia: — HARJRISON, R. K. Hebrew Poetry. ZPEB. v. 3, p. 76-87. — TDOT. v. 
3, p. 150-2. — GEVIRTZ, S. Patterns in the early poetry of Israel. University of Chicago, 
1973. p. 12-13. 

L.J.C. 

T p (qêni). Veja o n? 2 016. 

2019 'pp (qits) I, acordar. Esse verbo ocorre somente no hifil (e.g., 2 Rs 4.31; Ez 7.6). Usado com o sentido de "ressuscitar" em Jó 14.12 (cf. halap); Salmos 17.15; Daniel 
12.2. 

2020 yp (qyts). II. Aceita como raiz de: 
2020a f i p (qayits) verão (Gn 8.22), frutos de verão (Am 8.1-2, em que a palavra 

é usada num trocadilho com qéts, "fim", palavra esta derivada de qãtsats). 

^ p (qits). Veja os n?s 2 019, 2 020, 904. 
]Spp (qitsõn). Veja o n? 2 060b. 

1341 



2021 IV f rp (qlqãyôn) 

2021 ]"PjTp (qtqãyôn ) uma planta (NIV, "videira", Jn 4.6, 7, 9, 10). 

1 <Qtqãlôn). Veja o n? 2 028f 

2022 T p (gír) parede, muro, Zarfo. 

denota uma proporcionalmente larga estrutura perpendicular (especialmente a 
superfície dessa estrutura) feita de pedra, mas possivelmente também de outros 
materiais. Ocorre 74 vezes. A palavra ocorre em ugarítico (UT 19: n? 2265) e em cananeu 
não-bíblico (H. DONNER & W . ROLLIG, KA1, v. 2, p. 22). Distinga-se o vocábulo de gãdêr, 

"muro de pedras sem argamassa". hômâ, "um cercado", hayits, "um muro externo ou divi-
sório", kõtel, "parede de uma casa", e shâr, "muro que cerca um poço ou separa campos". 

"Muro" éy com freqüência, símbolo de refúgio e força. Amós (5.19) descreve a 
esperança infundada de hipócritas que anseiam pelo dia do Senhor: entram numa casa 
para fugir do perigo, apóiam-se na parede e são mordidos por uma cobra. Não há refúgio 
algum para os ímpios quando Deus julga. É assim que Isaías (22.5) declara que os muros 
serão cercados, atacados e derrubados pela artilharia e que os ecos dos gritos das pessoas 
impenitentes e sem Deus será a única resposta que ouvirão. Também não há refúgio e 
segurança nos finos muros construídos pelas falsas profecias (Ez 13,12-15). Naquele dia 
um muro de ferro intransponível estará entre o profeta verdadeiro e os que não têm a 
Deus (Ez 4.3). Iavé é o muro perfeito que resiste a todo perigo (Is 25.4). Os inimigos do 
salmista, ao verem a sua fraqueza (SI 62.3 [4]), deixam de enxergar a sua verdadeira 
força, que não provém dele próprio, mas de Deus (1-2, 6 [2-3, 7]). 

L.J.C. 

bp (qal)t bp (qõl ) . Veja os n " 2 028a, b. 

2023 lYpp (qã lâ ) /, assar, chamuscar. 

Termo Derivado 

2023a (qãlt), (qãlí 1 grão torrado. 

Essa raiz indica aquilo que se faz para cozer os grãos. Deve-se contrastá-la com 
bãshaly Massar", "cozinhar em água" (carnes e/ou massa de pão), tsãlâ, "assar" (carne; cf. 
tsãliy o resultado, "carne assada"). Deve-se fazer distinção entre essa raiz e qãlâ II, 
"envergonhar", "desonrar", "menosprezar". Cf. também o acadiano qálü (vS-AkkHy v. 2, p. 
895-6). A raiz ocorre dez vezes. 

qã l f ' , qãli . Grão torrado. Essa raiz indica o resultado de qãlâ, ou seja, o grão torrado. 
Este era um produto básico da dieta alimentar no antigo oriente médio e é algo comum 
ainda hoje. 

Grão torrado ( abib qãlüy; ARA, "espigas verdes tostadas'") era o elemento básico 
da oferta de manjares (minhâ, q.v.) na festa das primícias (Lv 2.14). Esperava-se que 
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Israel não usufruísse da colheita de Canaã até que fizesse essa oferta ao Senhor (Lv 
23.14). 

A raiz também é empregada (como também acontece com o seu cognato babilônico) 
com O sentido de "assar carne", ou seja, de indicar as mortes infames de Zedequias e 
Acabe. É com esse objetivo que os falsos profetas acusam Jeremias (Jr 29.22; cf. Dn 3.6). 
Veja-se também Salmos 38.7 [81, em que o vocábulo é aplicado aos lombos de Davi: é como 
se porventura ele estivesse com o corpo febril. 

L.J.C. 

2024 (qãlâ) II, envergonhar, desonrar (nifal e hifil, somente). 

Termo Derivado 

2024a (qãlôn) vergonha, desonra. 

Essa raiz tem o sentido de "rebaixar de nível ou posição social" (cf. qãlal, q.v.). A raiz 
ocorre freqüentemente como antônimo de "glorificar" e "honrar" (kãbêd). Ocorre 23 vezes. 
Distinga-se de qãlâ I, "assar", "tostar". 

Deus determina a seu povo que não castigue um homem que começa uma briga com 
mais de 40 açoites para que ele não seja humilhado (ou seja, posto numa posição social 
degradante) à vista do povo, pois ele é um irmão israelita (Dt 25.3). Tendo em vista a sua 
inferioridade material e social (cf. rüsh), Davi recusou a idéia de tornar-se genro do rei 
porque isso implicaria o rebaixamento daquela sua posição (1 Sm 18.23). Ao atender o 
pedido de Saul, ele progrediu em sua posição social. Isaías descreve o caos provocado pela 
impiedade de sua época, caos em que as relações da aliança eram invertidas. Irmão 
oprime irmão, e os mais jovens se exaltam acima dos idosos (cf. Lv 19.32, qüm, q.v.), e os 
vis (aqueles que não merecem honra), acima dos que são dignos de louvor (Is 3.5). 

O salmista implora a Deus para que mostre aos seus inimigos orgulhosos o seu 
devido lugar (SI 83.16 (171). Conhecer a verdadeira condição em que se está diante de 
Deus é algo exigido de todos aqueles que buscam a Deus. Deus diz que transformará a 
autoproclamada glória de Israel naquilo que é a exata posição social do povo: desonra (Os 
4.7). Ele exporá a verdadeira situação do povo para que todos vejam (Jr 13.26). O coração 
pecador do homem leva-o a se exaltar e a reivindicar o crédito das bênçãos que Deus 
graciosamente derramou sobre ele. Mas Deus lança aqueles que ele mesmo criou numa 
condição objetiva que espelha mais claramente a realidade e, desse modo, produz 
arrependimento (Dt 9.5). 

qãlôn. Vergonha, ignomínia, maus tratos, desonra, Esse substantivo representa o 
efeito que a ação indicada pelo verbo causa sobre o objeto. Denota o estado de uma posição 
social inferior àquela em que o referente realmente está. Esse substantivo ocorre 
exclusivamente em contextos poéticos, mas não é uma palavra recente. Cf. o ugarítico qlt 

(UT 19: n? 2231). 
L.J.C. 
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2025 nrrpj? (qallahat) caldeirão (1 Sm 2.14; Mq 3.3). Um empréstimo lingüís 
do egípcio. 

2026 Vfrp (qlt). I. Aceita como raiz de: 

2026a tCD^pQ (miqlãt ) refúgio, asilo. 

Esse substantivo denota o local para onde uma pessoa se refugiava do vingador de 
sangue (go'êl, q.v.). Deve-se distinguir esse vocábulo de mahseh, "local de refugio para 
pessoas e/ou animais", mãnòst "lugar para onde alguém foge", e misgãb, "local forte ou 
elevado" (e, portanto, inacessível), miqlãt ocorre 20 vezes. 

Sempre se usa esse substantivo com referência às cidades designadas a dar asilo aos 
culpados de homicídio involuntário. Tal medida evitava excessos na lei da retribuição. O 
homicídio constitui "uma transgressão contra o Criador e Senhor da vida humana". O 
culpado tem de ser executado para que a teocracia seja purificada dos crimes de sangue 
(OTOT, p. 237). Inicialmente aqueles que não eram culpados de homicídio podiam buscar 
asilo junto ao altar (Êx 21.12-14), mas aqueles que mataram premeditadamente devem 
ser arrastados desde o altar e executados (cf. 1 Rs 2.28-31, e qeren). Uma vez instalados 
na Palestina, para muitos a distância tornava difícil a fuga bem-sucedida. Por esse motivo 
a sabedoria divina determinou que houvesse cidades de refugio espalhadas pela terra 
prometida (Nm 35.9-34). A justiça divina é misericordiosa e prática. 

A ordem de estabelecer cidades de refúgio é registrada pela primeira vez em 
Números 35. Aqueles que fugissem para essas cidades deviam receber asilo temporário 
até que fossem julgados e dessem provas de sua inocência (no que diz respeito a homicídio 
involuntário) perante a congregação. Se a sua alegação fosse comprovada, o fugitivo devia 
ser recebido na cidade. Ele devia permanecer ali até a morte do sumo sacerdote. Caso o 
gõ 'êl encontrasse o fugitivo fora dos limites da cidade, o fugitivo poderia ser legalmente 
morto. Após a morte do sumo sacerdote, o fugitivo poderia voltar para casa como um 
homem "livre". Por conseguinte, a pessoa culpada de homicídio involuntário, num certo 
sentido, ficava presa. Tirar a vida (mesmo sem intenção) era atacar a imagem de Deus 
(Gn 9.5-7) e, portanto, era algo que requeria a morte. Alguns acreditam que, nesse 
aspecto, o único significado da morte do sumo sacerdote era estabelecer um limite definido 
para o período de encarceramento. No entanto, em face da observação específica de que 
nenhum resgate (kõper, q.v.) devia ser cobrado para soltar a pessoa (Nm 35.32), parece 
que a morte do sacerdote tomava o lugar desse resgate — tal morte era a propiciação pelo 
delito. Em última instância o devido vingador era o próprio Deus (Gn 9.5-7). Assim sendo, 
Deus, na condição de juiz e vingador, aceitava a morte do sumo sacerdote como 
propiciação por esses crimes. Dificilmente se poderá negar que nisso o sacerdócio 
constituía um tipo de Cristo. 

Posteriormente os anciãos de uma cidade receberam a incumbência (que se somou 
às suas outras responsabilidades) de ser juizes em lugar da congregação (Dt 19.12). 
Quanto à aplicação disso no NT, compare-se com o sistema de juízes-anciãos estabelecido 
por Cristo (Mt 18.17 e ss.) e pelos apóstolos (At 14.23; 15; 1 Tm 3; et al.). 

As cidades de refúgio foram estabelecidas em duas etapas, depois de cada uma das 
principais fases da conquista (Dt 4.41-43; 19.2; Js 20.7-8). Não há registros de como essas 
cidades funcionavam (ou se chegaram a funcionar), mas tal silêncio dificilmente prova que 
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elas não cumpriram a sua função. Por fim todas essas cidades foram transformadas em 
cidades dos levitas. 
Bibliografia.: — D E V A U X , R . AI. p. 1 6 0 - 3 . — R L D D E R B O S , N . H . Cities of refuge. In: NBD. 

L . J . C . 

2027 (qãlat) II, ser raquítico (Lv 22.23, somente). 

"bj? (qãli), ([qãltj. Veja o n? 2 023a. 

2028 bbtf (qãlal) ser rápido, ser ágil, ser sem importância, ser insignificante. 

Termos Derivados 

2028a rbp (qal) ligeiro. 
2028b (qôl) leveza, frivolidade (Jr 3.9, somente). 
2028c Vpp (qãlãl) polido (metal) (Ez 1.7; Dn 10.6). 
2028d t n ^ (q'lãlâ) maldição. 

2028e tbp^p (q'lõqêl) desprezível, sem valor. 
(qiqãlôn) opróbrio, vergonha. 

O sentido básico dessa raiz traz a qualidade de "insignificãncia" de provisões, 
velocidade (onde quer dizer ágil) ou circunstâncias. Neste último caso a condição descrita 
é de inferioridade em relação àquilo que o objeto merece ou que Deus deseja. De modo que 
essa raiz (especialmente nos graus intensivos) designa o desejar a outrem uma posição 
inferior, ou, no sentido técnico, amaldiçoar. A raiz ocorre 130 vezes. 

O significado básico de "ser leve ou insignificante", com referência a indivíduos, é 
usado para designar o desprezo que Hagar tinha por Sara (Gn 16.4-5). Sara não foi 
rebaixada em sua posição. No entanto, sendo estéril, foi "rebaixada" (ARA, "desprezada") 
em sua função e prestígio. Por conseguinte, a atitude de Hagar atingiu o objetivo. Um uso 
semelhante ocorre na passagem em que Davi (2 Sm 6.22, nifal) diz a Mical que ele se 
rebaixará ainda mais (o verbo aparece em paralelo com shãpal). Essa idéia é a ênfase 
exclusiva dos graus intensivos. De modo que Neemias (13.25) pronunciou uma fórmula 
de maldição e viu o efeito que teve nos objetos da maldição (aqueles que se casaram com 
mulheres estrangeiras) ao degradá-los publicamente. O salmista (SI 109.28) contrasta a 
difamação que seus inimigos lançam contra ele com a bênção divina e ora para que recaia 
sobre eles o destino que desejam para o salmista, ou seja, que sejam envergonhados (cf. 
SI 62.4 [5]). 

O substantivo qelãlâ designa uma fórmula que exprime o ser afastado da escolha 
divina. E assim que, quando informado do estratagema de Rebeca, Jacó fica receoso de 
que trará um qflãlâ, "maldição" sobre si (veja-se Gn 27.11-12; também especialmente Jr 
24.9), ou seja, que será afastado da bênção da eleição. O vocábulo é semelhantemente 
empregado em Deuteronômio 27.13 como antônimo da bênção da aliança. Em casos 
concretos, quando usada para designar o castigo da aliança, a palavra para "maldizer" é 
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'árar (o estado a que se chegou). De modo que o vocábulo em questão representa o 
estado descrito e possível (como em Dt 11.26; 30.19), em que Deus apresenta diante do 
seu povo o resultado de quebrar a aliança. Deus não destrói a humanidade ao tratar com 
o homem as suas questões (o homem é uma criatura que toma decisões). Nem Deus dá 
ao homem a justa retribuição que ele merece por sua rejeição repetida e crucial da 
aliança. De forma que com Josias, por exemplo, a graça de Deus está claramente em ação 
(1 Rs 22.19; cf. Jr 26.6). A promessa da provisão divina de livramento eterno é, portanto, 
vista nesse uso da palavra. Finalmente, umas poucas vezes esse substantivo descreve o 
estado final. De acordo com Deuteronômio 21.23 o cadáver de uma pessoa crucificada (que 
era impuro e contaminante) deve ser queimado antes do escurecer a fim de evitar a 
contaminação da terra. 

Os pagãos achavam que os homens eram capazes de manipular os deuses. E por isso 
que Golias amaldiçoou Davi (1 Sm 17.43) e Balaão foi chamado a amaldiçoar Israel (Nm 
22.6). Entretanto, a maldição infundada não possui efeito algum (Pv 26.2). Somente as 
fórmulas divinas (de bênção e maldição) são eficazes (SI 37.22). Conforme Deus disse a 
Abraão, "os que te amaldiçoarem [qãlal]" (i.e., pronunciarem uma fórmula) "(eu osj 
amaldiçoarei ['ãrar)n (i.e., eu os porei na condição de vergonha que te desejaram). 
Amaldiçoar o profeta de Deus eqüivalia a atacar o próprio Deus e a trazer sobre si o juízo 
divino, como foi o caso com os rapazes que difamaram (cf. qãlas) Eliseu e foram por este 
amaldiçoados (<qãlal, 2 Rs 2.24). Veja-se também Neemias 13.1-3, onde os descendentes 
de Moabe e os de Amom são impedidos de adorar (uma forma de morte espiritual). 

Pronunciar uma fórmula infundada é querer violar ou mesmo violar (ou reverter) a 
estrutura da criação e querer infligir mal de verdade, como por meio de magia simpática. 
É isso que filhos (ou servos) são proibidos de fazer com os pais (ou senhores, de quem lhes 
vem a vida, Êx 21.17 e ss.). Isso é um ataque contra o próprio Deus e pode ser punido com 
a morte (Lv 20.9). É um ato de profunda rebelião contra Deus amaldiçoar os pais e então 
declarar a própria integridade ética (Pv 30.11; cf. Ez 22.7). O delito supremo é apoderar-se 
da honra de Deus ao usar o nome divino para expressar ira ou frustração (Lv 24.11-23). 

qal. Ligeiro. Esse adjetivo qualifica o seu objeto no que diz respeito à velocidade. Quando 
o Senhor vem para julgar, ele vem sobre uma nuvem ligeira (Is 19.1). A retribuição divina 
ocorre de forma rápida e ligeira no dia do juízo (J1 3.4 [4.41). 

q l ã l â . Maldição. Aqui a ênfase básica é a ausência (ou a inversão) de um estado 
abençoado ou justo e o rebaixamento a um estado inferior. O vocábulo q'lãlâ também 
ressalta a fórmula por meio da qual isso se expressa. Deve-se também distingui-lo de 
'ãlâ, que tem a conotação de juramentos em geral e de maldições como parte dessa 
categoria mais ampla, de 'ãrar, que descreve o estado de inexistência de vida (falta de 
bênçãos, Dt 27.16), de hdram, que tem o sentido de devotar para destruição ou para o uso 
sagrado, e de qãbab, que diz respeito à ação concreta de pronunciar a maldição sobre algo 
(palavra usada principalmente na narrativa de Balaão e em Jó). 

q l õ q ê l . Sem valor, viL O lamuriento povo de Israel assim descreveu a comida que o 
Senhor providenciou (Nm 21.5). Essa palavra ocorre uma única vez. 
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qiqãlôn. Opróbrio. O conceito dado pela raiz, o de honra "rebaixada", é predominante 
aqui e intensificado, conforme se vê a partir do único uso da palavra (Hc 2.16). 

Bibliografia,: — B L A N K , Sheldon H. The curse, blasphemy, the spell, and the oath. 
HUCA 23:73-95. — THAT. v. 2, p. 641-6. LJ.C. 

{.qãlôn), J i ^ (qãlôn). Veja o n? 2 024a. 

2029 *C*7p (qãlas) zombar, escarnecer (piei e hitpael, somente). 

Termos Derivados 

2029a Zbç* (qeles) escárnio. 
2029b HD^p (qallãsâ) zombaria. 

Essa raiz denota a fala de desprezo e escárnio, fruto de uma atitude que considera 
como sem valor algum aquilo que tem valor de verdade. Deve-se comparar o vocábulo com 
hãtal, "não levar a sério", lã€ab, "fazer troça de", lã'ag, "imitar zombeteiramente", 'ãlal, 
"maltratar", "rir de", tsãhaq/sãhaq, "divertir-se às custas de", "rir de". O ugarítico atesta 
o vocábulo qlts, um cognato próximo (AisWUS n? 2414). O verbo ocorre 4 vezes. 

O sentido básico da palavra se vê em Ezequiel 16.31, em que Jerusalém é comparada 
a uma prostituta cultuai, a qual se entrega de graça, desprezando (qlts) o dinheiro, i.e., 
considerando o dinheiro como algo sem nenhum valor. 

2030 J^p (qãla0 atirar (com funda), arremessar (e.g., Jz 20.16; 1 Sm 17.49). 

Termos Derivados 

2030a (qela*) I, funda. 
2030b ^ p Cqallá0 atirador (com funda) (2 Rs 3.25). 
2030c (çe/aO 11, cortina, pendurado (e.g., Êx 27.9; Nm 3.26). 

2031 (qala0 11, entalhar (1 Rs 6.29, 32, 35). 

Termo Derivado 

2031a rrjipn (miqla'at) entalhe, escultura (1 Rs 6.18; 7.31). 

(q'lõqél). Veja o n? 2 028e. 

2032 (qiWshôn) forcado. Significado exato incerto (1 Sm 13.21). 

rtÇp (qõmâ), HDp (qãmâ). Veja os n?* 1 999a, b. 
•JiQp (qimmôs). Veja o n! 2 037a. 
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2033 npp (qmh). Aceita como raiz de: 
2033a tnop (qemah) farinha. 

O vocábulo denota o produto resultante da moagem de cereal (talvez trigo). Deve-se 
distingui-lo de sõlet (q.v.), "farinha pura", e dos vários grãos não moídos. É cognato do 
ugarítico qmh (UT 19: n? 2237) e do acadiano qêmu (vS.AkkH, v. 2). Palavra usada 14 
vezes na Bíblia. 

Esse vocábulo denota a farinha usada pelas pessoas comuns. Indicava o produto das 
plantas de cereais e não as plantas propriamente ditas (Os 8.7). A farinha era feita por 
mulheres (ou escravos) que usavam pedras de moinho (Is 47.2). Foi a base da alimentação 
da mulher de Sarepta (1 Rs 17.12) e um dos itens das provisões de Davi (1 Cr 12.40) e 
Salomão (1 Rs 4.22 [5.2]). Aparentemente era misturada com azeite e cozida para se 
fazerem biscoitos (Gn 18.6). Abraão serviu esses biscoitos a seus hóspedes misteriosos, e 
eles comeram. Quando Gideão serviu ao anjo do Senhor por sacrifício uma refeição 
semelhante, a oferta foi consumida pelo fogo (Jz 6.19). 

Deus deixa claro que não depende das ofertas dos homens para sobreviver. Como é 
grande a diferença entre esse conceito e a idéia pagã de Deus, conforme se vê, por 
exemplo, no relato de Enüma Elish (Roland de VAUX, A/, p. 448 e ss.). A farinha 
costumeiramente usada na oferta de manjares era sõlet, que talvez fosse um tipo mais 
fino de qemah (cf. 2 Sm 17.28). Por conseguinte, em Números 5.15, visto que esta "oferta" 
não era para Deus, era feita de farinha de segunda categoria (e mais barata), não sendo 
misturada com incenso nem com azeite. Em Gênesis 18.6 Abraão manda (talvez) 
parenteticamente Sara preparar biscoitos não de qemah simplesmente (farinha comum) 
mas de sõlet (farinha bem moída). É possível que esse vocábulo sõlet reflita o acadiano 
salãtu, "moído". 

L.J.C. 

2034 BOp (qãmat) agarrar (Jó 16.8; 22.16). 

2035 ^Cp (qámél) estar deteriorado (Is 33.9; 19.6). 

n^üp 0qõmmiyüt). Veja o n°. 1 999e. 

2036 fOp (qãmats) fechar com a mão, apanhar (Lv 2.2; 5.12; Nm 5.26). 

Termo Derivado 

2036a f q p (qõmets) mão fechada, punho (Gn 41.47; Lv 1.2; 5.12). 

2037 ÕCp (qmé). Aceita como raiz de: 
2037a fciap (qimmôs) cardo ou urtiga (Is 34.13; Os 9.6; Pv 24.31). 

]p (qên). Veja o n? 2 042a. 
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2038 (qãnã0 íer ciúme, ter inveja, ter zelo (piei e hifil, somente). Verbo 

denominativo. 

Substantivo de Origem 

2038a tmjqp (qin'â) ardor , zeto. 
2038b (qannã 0 ciumento. 
2038c t K Í Ç (qannô 0 ciumento. 

Esse verbo indica uma emoção muito forte em que o sujeito deseja alguma qualidade 
ou a posse do objeto. Essa raiz ocorre 87 vezes. Há uma ocorrência duvidosa da raiz em 
ugarítico (UT 19: n? 2246). O verbo é (talvez) um denominativo de qin 'â (BDB). 

Pode-se empregar o termo num sentido puramente descritivo para denotar uma das 
características das pessoas vivas (Ec 9.6), num sentido depreciativo para indicar paixões 
hostis e que causam contenda (Pv 27.4) ou num sentido positivo para designar o zelo 
consumidor que se concentra na pessoa amada (SI 69.9 [10]). 

Talvez seja útil pensar no "zelo" como o sentido original, do qual derivaram as noções 
de "zelo pelos bens de outrem", ou seja, "inveja", e "zelo pelos próprios bens", ou seja, 
"ciúme". 

Por esse motivo a raiz é freqüentemente traduzida por "invejar", "ter inveja". 
Exprime o sentimento que a estéril Raquel teve em relação à fecunda Lia (Gn 30.1). Os 
irmãos de José tiveram uma reação semelhante em relação a ele depois do sonho profético 
(Gn 37.11). O ciúme profundo que Edom teve do favor dispensado por Deus a Israel veio 
junto de ira e ódio (Ez 35.11). Vê-se que essa raiz não expressa uma emoção superficial. 
Deus diz que os retos não devem estar invejando a prosperidade aparente (mas breve) dos 
ímpios (SI 37.1). O salmista foi levado a deixar de ter inveja depois de considerar o 
derradeiro fim dos ímpios (SI 73.3). 

Contudo, o significado central do vocábulo tem que ver com "ciúme", especialmente 
no relacionamento matrimonial. O adultério era castigado com morte (Lv 20.10; Dt 22.22). 
Com o casamento "tornam-se os dois uma só carne" (Gn 2.24). Por conseguinte, o adultério 
era como que cortar fora uma parte do corpo — uma forma de assassinato. Pelo fato de 
a mulher ter usurpado a posição do homem no Éden, a lei foi feita de modo a enfatizar 
a sujeição da mulher e a liderança do homem (Gn 3.16). A partir daí se estabeleceram 
dispositivos para o marido acusar a mulher e descobrir o adultério de que suspeitasse 
(Nm 5). E não se deve ignorar que esse era também um meio pelo qual uma mulher 
acusada mas inocente podia livrar-se da acusação e da indignação de um marido ciumento 
na medida em que o próprio Deus iria declará-la inocente. A lei estipula o fim adequado 
para o ciúme justificado, a morte do culpado (IDB, v. 3, p. 332). 

Deus é descrito como marido de Israel; ele é um Deus ciumento (Êx 20.5). A idolatria 
é adultério espiritual e merece a morte. Finéias desempenhou o papel do cônjuge fiel ao 
matar um homem e sua esposa estrangeira e, desse modo, interrompeu a ira do ciúme 
divino (Nm 25.11). Josué repetiu a afirmação de que Deus é um Deus ciumento que não 
iria tolerar a idolatria, e o povo voluntariamente se colocou debaixo da suserania divina 
(Js 24.19). Com sua idolatria Israel provocou Deus a uma ira justificada, por exemplo, nos 
dias de Acabe, e Deus castigou. No final, depois que o povo deixou de dar atenção a 
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repetidas advertências, Deus tratou o povo com a justiça que o seu adultério espiritual 
merecia (Ez 5.13; 8.3, 5; 16.38). O salmista identificou o ciúme de Deus como a causa do 
exílio e suplicou ao Soberano que aplacasse a sua ira contra Israel (SI 79.5). De acordo 
com a promessa, Deus cessou a sua ira ciumenta contra Israel (Ez 16.42; cf. Dt 30) e se 
voltou contra aqueles que tinham maltratado o seu povo (Ez 36.5-6). É tão forte a 
disposição divina de vindicar o seu nome (Ez 39.25) e o seu povo que toda a terra sentiu 
a sua ira (Sf 3.8). Então se verá que a ação causada por esse sentimento forte pode 
resultar em males e em perdição e está associada a palavras que denotam ira (hêmâ, Nm 
25.11; Ez 16.38, 42; 36.6; 38.9) e indignação ('ap, 29.19 (20); ARA, "ira") e a uma força 
que consome com fogo (Sf 1.18; 3.8). 

De outro lado, a ação que Deus opera com "ciúme" pode resultar em bem e salvação. 
É assim que esse amor ardente efetuou o retorno dos exilados (Is 42.13). No entanto, a 
restauração de Israel não exaure as atividades graciosas de Deus em favor do seu povo. 
Ele efetuará a salvação do povo (a restituição de um relacionamento perfeito entre ele 
próprio e as suas criaturas), a qual o povo perdeu no pai Adão, por meio de um segundo 
Adão — Emanuel (Is 9.7 [6J). Ademais, a volta do exílio prenunciava um evento ainda 
maior — a criação e a escolha por Deus de uma noiva perfeita, por intermédio de seu 
Servo (Is 42.13). Quando Deus é ofendido, o seu ciúme termina na justa retribuição, mas, 
quando comovido por sua graça, resulta em amor eterno. Por conseguinte, a igreja é 
chamada de noiva de Cristo. Ela está agora sendo perfeitamente preparada e guardada 
para o casamento. 

Deus espera que o homem retribua ao seu amor. O amor, no entanto, não é 
meramente uma emoção. É uma relação estruturada. Amar a Deus é obedecer-lhe. De 
sorte que o vocábulo é empregado para denotar um "zelo" apaixonado e ardente por Deus, 
o que resulta em fazer a sua vontade e defender a sua honra em face dos atos ímpios de 
homens e nações. Finéias, Elias e Jeú são exemplos específicos desse zelo (TWNT, v. 2, p. 
878). Saul (2 Sm 21.2) e Jeú (2 Rs 10.16), devido a seu zelo (ciúme) ardente por Deus 
foram levados a praticar atos que violavam os mandamentos divinos. Assim despertaram 
a ira de Deus, que é ciumento em relação ao seu nome (Ez 39.25) — o qual deve ser 
vindicado mediante a observância de toda a lei (Dt 29.20 [191). Os piedosos (especialmente 
o Messias) são, portanto, consumidos por um ardor (ciúme) que os leva a exaltar a Deus 
mediante a manutenção da pureza da adoração (SI 69.9 [101) e a pureza da obediência no 
que diz respeito a toda a palavra de Deus (SI 119.139). 

qin 'â. Ciúme ardente, zelo, ira. Esse substantivo, que na forma segue o modelo do 
infinitivo do qal, descreve o estado em que está o sujeito tomado de qãnà' — tanto num 
sentido positivo como negativo. Em Cantares 8.6 a IBB traduz o vocábulo com um sentido 
negativo, "o ciúme é cruel como o Sheol", mas pode ser entendido com uma conotação 
positiva em paralelo com a frase precedente, "o amor é forte como a morte" (cf. ARA). 

qannã*. Ciumento. Esse substantivo, que na forma segue o infinitivo do piei, é usado 
exclusivamente em referência a Deus e no contexto de idolatria. Mostra o paralelo entre 
adultério e idolatria. Assim como um marido quer que a sua esposa lhe seja fiel e tem 
permissão de matá-la e a seu amante em caso de adultério, de igual modo Deus se 
relaciona com o seu povo. O vocábulo ocorre apenas no Pentateuco (cinco vezes). 
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2039 H3p (qãnâ) 

qannô ' . Ciumento. Esse substantivo também segue a forma do infinitivo piei. Tem o 
mesmo sentido de qannã'. Aparece apenas duas vezes, ambas fora do Pentateuco. 

Bibliografia: — TDNT. v. 2, p. 878-80. — THAT. v. 2, p. 647-9. 

L.J.C. 

2039 Hjp (qãnâ) /, obter, adquirir, criar. 

Termos Derivados 

2039a t " p p (qinyàn) riquezas. 
2039b tn^pp (miqneh) gado. 
2039c t r ipa (miqnâ ) compra. 

O radical dessas palavras envolve três (KB) e não duas (BDB) raízes. Em qãnâ 
observa-se uma raiz que denota uma aquisição comercial e financeira de bens materiais 
(à exceção de alguns usos em Provérbios, em que a sabedoria é adquirida: 4.5, 7; etc.) e 
outra que denota "criação" por Deus (bãrã"). Quanto à terceira raiz, veja-se qãneh, 
"junco". Distinga-se qãnâ de rãkash, "adquirir mediante trabalho árduo" (q.v.), gã'al, 
"redimir", "comprar de volta" (mas veja-se também KD, no comentário sobre Lv 25.33, in 
loc.). Os dois sentidos de qãnâ ocorrem em ugarítico (onde Gordon, UT 19: n°. 2245, e 
AisWUS n? 2426 não separam as duas raízes). No AT esses vocábulos ocorrem num total de 
182 vezes. 

O verbo qãnâ é a palavra costumeira para "comprar" algo. As transações comerciais 
se realizavam de diversas maneiras (cf. AJ, p. 167 e ss.). De especial interesse é o costume 
antigo que envolvia a entrega do próprio calçado (Rt 4.8; Am 8.6 [7]) ao comprador, 
simbolizando com isso que a pessoa abria mão do direito hereditário de redenção. Tais 
transações podiam ser registradas (Jr 32.16) ou então publicamente testemunhadas (Rt 
4; cf. as leis de Nuzi, AI, p. 168). 

Como os sacrifícios deviam ser oferecidos em favor do ofertante, também deviam 
proceder dos bens da própria pessoa. Por isso, quando Davi procurou fazer um sacrifício 
para interromper a praga, sentiu-se compelido a adquirir a terra (2 Sm 24.21-24). Por ser 
o rei e por ter determinado o recenseamento, era sua a responsabilidade de aplacar 
pessoalmente a ira divina (2 Sm 24.16). Os reparos no templo não foram pagos com 
recursos dos cofres reais, mas com dádivas do povo de Deus (2 Rs 12.12 [13]; 22.6). 

As leis de Israel protegiam a propriedade privada e o direito de acumular capital 
privado (acerca de um estudo detalhado a respeito, veja-se R. RUSHDOONY, Institutes of 
Biblical law, Nutley, Craig, 1973, p. 448 e ss.). Visto que a terra e tudo o que nela existe 
pertencem a Deus (Dt 25.23-24), não cabia ao povo de Deus vender, mas tão somente 
"alugar". Outras nações não foram estabelecidas dentro desse esquema. Por conseguinte, 
Abraão pôde adquirir um pedaço de terra, o qual se tornou propriedade perpétua de sua 
família (Gn 25.10; Js 24.32). No Egito o Faraó comprou toda a terra (Gn 47.19-20), com 
exceção da terra dos sacerdotes (v. 22). Deus determinou a teocracia de modo que a 
distribuição original da terra (que representava o descanso eterno) fosse restabelecida a 
cada 50 anos (Lv 25.15 e ss.), o ano de jubileu. Essa redistribuição havia de dirigir as 
transações imobiliárias, como fica evidente nas injunções acerca dos preços de compra ( w . 
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2039 H3j? (qãnâ) 

15-16). As terras perdidas devido à pobreza podiam ser resgatadas por um parente 
consangüíneo ou pelo proprietário original, caso este prosperasse. Caso não se achasse 
nenhum resgatador humano, o próprio Deus resgatava a terra no qüinquagésimo ano 
(Deus é o resgatador, SI 74.2, e pai, Is 11.11, de Israel; veja-se gã'al). Isso explica por 
que as casas existentes em cidades muradas podiam ser vendidas permanentemente (i.e., 
elas não envolviam direitos fundiários ancestrais, Lv 25.29-34), por que as casas dos 
levitas eram resgatáveis a qualquer tempo (elas eram propriedade pessoal de Deus, seja 
porque elas eram o quinhão que ele havia dado à sua equipe pessoal (os levitas], seja por-
que elas foram "devolvidas" [e eram santas] para ele) e por que as terras dos levitas 
jamais poderiam ser vendidas (elas tinham sido eternamente "resgatadas"). 

A escravidão era permitida em Israel em certas condições. Apenas não-israelitas 
podiam ser escravos de verdade, i.e., propriedade de um israelita (Lv 25.44 e s.). Todos 
os judeus eram irmãos e servos Cebed, q.v.) de Deus (Lv 25.42-43). Por essa razão, não 
podiam "possuir" um ao outro. Caso, por motivo de pobreza ou de castigo (por roubo), um 
judeu fosse escravizado, deveria ser tratado como um servo contratado. Ele podia ser 
resgatado (comprado e libertado da escravidão) por um parente consangüíneo ou, caso 
prosperasse, por seu próprio esforço. Caso não surgisse uma oportunidade de resgate, 
seria posto em liberdade no sétimo (Lv 21.2; Dt 15.12) ou no qüinquagésimo ano (Lv 
25.39-46). Era responsabilidade dos parentes consangüíneos "comprar de volta" aqueles 
que haviam sido escravizados (Ne 5.8). Essas injunções virtualmente estabelecem a 
abolição da escravidão para os judeus. No NT, em que não há judeu nem grego, e a 
teocracia coexiste com a humanidade (G1 3.28; Ef 1.20-23), a escravidão é também 
fundamentalmente abolida. 

Tendo em vista o que foi examinado acima, é significativo que Deus, que resgatou 
(qãnâ está em paralelo com gã'al, Êx 15.13, 16; SI 74.2) Israel do Egito, prometeu trazer 
o Israel impenitente de volta ao Egito para ali ser vendido como escravo. Mas ninguém 
haveria de comprá-lo (Dt 28.68). No entanto, o próprio Deus iria comprá-los e tirá-los do 
exílio (Is 11.11). Isso se deu por intermédio de líderes do exílio, tal como Neemias (Ne 5.8). 
Certamente tudo isso encontra perfeito cumprimento em Cristo (1 Co 6.19-20). 

Existem seis passagens em que parece que qãnâ tem o sentido de "criar": Salmos 
139.13 (cf. Gn 4.1; em acadiano a raiz pode ter os homens como sujeito); Deuteronômio 
32.6 (cf. v. 13; SI 74.2); e Gênesis 14.19, 22 (vejam-se paralelos ugarítico e fenício, AI, p. 
310). É objeto de debates se em Salmos 78.54 o verbo tem o sentido de "criar" ou de 
"adquirir" (num sentido geral), embora se deva dar preferência ao primeiro sentido. 
Interessantíssimo é o uso em Provérbios 8.22. Se estivermos certos, então Provérbios nos 
fala acerca da geração eterna da Sabedoria, i.e., de Cristo (Jo 1; Lc 11.49). (A relação 
entre essas duas raízes ou entre os dois sentidos da única e mesma raiz tem sido bastante 
debatida. E interessante que todos os termos derivados revelam o sentido usual de 
"adquirir", "possuir". Os dados de Ugarite parecem comprovar o sentido possível de 
"criar", embora diversos dos usos em ugarítico se encontrem em textos entrecortados e 
difíceis. O principal emprego em ugarítico é o título de Asera como "criadora dos deuses". 
Mas o título de El, a principal divindade, é "criador" (bny). Provavelmente em ugarítico 
a palavra qny deve ser interpretada como "aquele(a) que gera" em vez de "criadoKa)". A 
ARA traduz o início de Provérbios 8.22 por "o SENHOR me possuía", ao passo que a IBB traz 
"o Senhor me criou". R.L.H.1 
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2040 H]p (qnh) 

qinyãn. Riquezas, 6ens. Esse substantivo denota aquilo que se adquire mediante 
compra, "bens móveis". Em seis das dez ocorrências o vocábulo é contrastado com miqneh 

(veja-se abaixo). Três vezes se refere à riqueza em geral ou aos bens considerados como 
riqueza (Lv 22.11; SI 105.21; Pv 4.7). Numa oportunidade parece que é um derivado de 
qãnâ, "criar" (SI 104.24). O vocábulo também se acha em aramaico antigo (H. D O N N E R 

& W . R O L L I G , KA1, v . 2 , p . 4 1 ) . 

miqneh. Gado, rebanho; compra, possessão. Esse substantivo com mem prefixai 
denota a coisa possuída. Na maioria das vezes se refere a gado em geral (embora possa 
referir-se a um ou mais tipos de gado). Refere-se a coisas de valor em contraste com 
dinheiro (Gn 13.2). Também denota a terra própria para pasto (Nm 32.1, 4) e os 
proprietários de gado (2 Cr 14.14; Gn 46.32). Em Gênesis 49.32 a palavra pode muito bem 
ser miqnâ. Cf. o fenício mqn ' (DR, p. 15). 

miqnâ. Compra, preço de compra. Esse substantivo denota a coisa adquirida e o preço 
pelo qual algo pode ser adquirido. 

Bibliografia: — K A T Z , Peter. The meaning of the root Hjp. JJS 5 : 1 2 6 - 3 1 . — TDNT. 

v . 3 , p . 1 0 0 5 - 2 8 . — TH AT. v . 2 , p . 6 5 0 - 8 . 

L.J.C. 

2040 rr:p (qnh). n . Aceita como raiz de: 

2040a fllDp (qãneh) junco, haste, osso, balança. 

Esse substantivo aparentemente denota o junco da Pérsia conhecido como Arundo 

donax. No entanto, vS.AkkH (v. 2, p. 897-8) assinala que em acadiano essa raiz designa 
diversas plantas parecidas com o junco. A partir da denotação básica deriva um segundo 
significado, aquilo que tem forma de um junco, i.e., uma haste, um osso (somente em Jó 
31.22), o travessão horizontal da balança (Is 46.6, alavanca). O vocábulo também designa 
uma especiaria aromática empregada no culto religioso (Ez 27.19; mas, de acordo com KD, 

Isaías, v. II, p. 199, n. 1, não pode ser "cálamo"). Esse vocábulo ocorre 62 vezes. Deve-se 
distingui-lo degõme', "papiro" (Cyperus papyrus), süp, "junco em geral" (um empréstimo 
lingüístico do egípcio), 'ãhü, "planta dos pântanos", e yãrãq, "planta verde". Cf. qãnâ 

I, "obter", "adquirir", "criar". 
O Egito é chamado de "cana esmagada" — um bordão fraco e em que não se pode 

confiar (2 Rs 18.21). Deus pronuncia juízo contra o Egito porque essa nação se 
vangloriava do poder que criou para si e fez com que Israel se afastasse de Deus e não 
confiasse nele. Quando veio o teste, o Egito se revelou um apoio fraco ("cana esmagada") 
e, por esse motivo, levou Israel a sofrer dor (Ez 29.6-7). Quando o Messias vier, ele 
conduzirá mansamente o seu rebanho, não pondo sobre eles mais do que conseguem 
suportar. O servo do Senhor firmará a justiça até mesmo para uma cana esmagada — ou 
o pobre da sociedade ou possivelmente o Egito (Is 42.3; cf. 2 Rs 18.21). Essa expectativa 
se cumpriu quando Jesus, num dia de sábado, curou o homem aleijado (um junco ou cana 
verdadeiramente quebrado) na sinagoga (Mt 12.9-21). 

O termo é usado também em referência a um óleo para a unção especial no 
tabernáculo. Com ele os instrumentos e ministros do tabernáculo e do templo eram 
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2041 ]Í03p (q innámôn) 

ungidos (Êx 30.23). Mais tarde Deus repreende severamente o seu povo por desconsiderar 
o meio de adoração que ele havia designado e por ter ficado em seu grande pecado (Is 
43.24, ARA, "cana aromática"; NIV, "cálamo"). Finalmente Deus diz ao povo que o sacrifício 
exterior sem a devoção interior é inútil (Jr 6.20). A adoração a Deus é algo santo para ele. 
Ele quer que os homens sigam especificamente suas orientações. Caso isso aconteça, o 
resultado será um aroma adocicado (aceitável) para ele. Caso contrário, o resultado é 
inaceitável: o ritual e a atitude devem conformar-se ao padrão divino. 

L.J.C. 

(qannô 0. Veja o n? 2 038c. 

]\:p (qinyãn). Veja o n? 2 039a. 

2041 ]ÍQ2p (qinnámôn) canela (Pv 7.17; Ct 4.14; Êx 30.23). 

2042 *]2p (qinnên) fazer ninho. Esse verbo denominativo ocorre no piei e no pual 
somente (e.g. Is 34.15; Ez 31.6). 

Substantivo de Origem 

2042a ]p (qên) ninho (e.g. Dt 22.6; Jó 39.27). 

2043 yip (qnts). Aceita como raiz de: 
2043a f*3p (qênets) laço (para apanhar animais) (Jó 18.2). 

2044 Dpp (qãsam) praticar adivinhação. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2044a (qesem) adivinhação, feitiçaria. 
2044b iCÇpO (miqsãm) adivinhação. 

A semelhança do substantivo qesem, esse verbo descreve algum tipo de adivinhação. 
E, tal como acontece com todas as demais manifestações de ocultismo, essa prática era 
proscrita em Israel e tratada com desdém. 

A forma participial aparece na extensa lista de tais práticas em Deuteronômio 18 ( w . 
10, 14). 

Balaão era um desses "adivinhos". As formas tanto participial quanto substantiva são 
empregadas com referência a ele (Nm 22.7; 23.23; Js 13.22). 

Saul ordenou à mulher de En-Dor que "adivinhasse" para ele com a ajuda de 'ôb 

(q.v., 1 Sm 28.8). As únicas outras passagens em prosa que utilizam qãsam são 1 Samuel 
6.2, que fala de "adivinhadores" filisteus, e 2 Reis 17.17, que traz uma lista de delitos dos 
israelitas que levaram Deus a mandá-los para o exílio. 
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2044 CÇÇ (qãsam) 

Os profetas maiores Isaías, Jeremias e Ezequiel e os profetas menores Miquéias e 
Zacarias mencionam qãsam num sentido depreciativo. Em Isaías 3.2 o "adivinho", assim 
como o "encantador" (v. 3), são alistados junto com as profissões honrosas de soldado, juiz, 
profeta e ancião. Mas em Isaías 44.25 os "adivinhos" recebem a maldição divina. 

Os dois usos que Jeremias faz do vocábulo se encontram em 27.9 e 29.8, em que ele 
compara a sua própria profecia com as daqueles que preferiam oferecer bons agouros. 

Ezequiel emprega qãsam em 13.9; 21.21, 23, 29; e 22.28. No capítulo 21 as 
referências são à "adivinhação" que Nabucodonosor faz por meio de flechas. 
Aparentemente ele escolhia o caminho para o ataque atirando um punhado de flechas. 
Esta é a única passagem que dá alguma idéia do processo concreto envolvido no qãsam. 

Miquéias 3.6 e s. e Zacarias 10.2 também falam ácida e zombeteiramente dos 
"adivinhadores", comparando-os aos falsos profetas e aos sonhadores. 

qesem. Adivinhação, feitiçaria, bruxaria, leitura da sorte, agouro, sorte, oráculo, 
decisão. É desconhecido o significado exato dessa espécie de ocultismo. Isso explica a 
diversidade de traduções. O relato de Ezequiel 21.21-22 [27-281 é o único a dar uma 
indicação de como exatamente se praticava o qesem. Sacudir ou atirar flechas ao chão, 
consultar os terafins e a hepatoscopia (examinar o fígado) podem ser subcategorias de 
qesem.. De qualquer maneira, o versículo 22 [28] emprega qesem como se designasse uma 
das flechas a ser atirada ao chão. Aliás, a NEB traduz a palavra por "flecha de agouro", 
e a NAB, por "flecha de adivinhação". A BJ emprega "sorte" e "adivinhação" nesses dois 
versículos. 

Outro uso interessante de qesem se acha em Números 22.7, em que o vocábulo parece 
indicar uma "recompensa" ou "pagamento" para a "adivinhação" (ARA, "preço dos 
encantamentos") que seria dado a Balaão. Posteriormente nesse relato (Nm 23.23) qesem 
aparece em paralelo com nahash (cf. 2 Rs 17.17). Em Jeremias 14.14 o substantivo está 
em paralelo com "visão falsa", "vaidade" e "engano do seu íntimo" (cf. Ez 13.6, 23). 

Uma terceira passagem digna de nota é Provérbios 16.10. Ali a ARC traz 
"adivinhação", a ARA, "decisões autorizadas", e a IBB, "oráculos". Conquanto o qesem seja 
geralmente proibido (Dt 18.10) ou usado apenas por não-israelitas, em Provérbios 16.10 
parece perfeitamente permissível e louvável. A ocorrência mais conhecida de qesem é 1 
Samuel 15.22-23, em que Samuel confronta Saul por ter desobedecido na questão dos 
despojos de guerra da vitória sobre os amalequitas. O profeta declarou: 

Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, 
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 

Porque a rebelião é como pecado de qesem. 
A tradução tradicional "feitiçaria" aparece na ARA, ao passo que a IBB traduz por 
"adivinhação", e a PIB, por "superstição". 

miqsãm. Adivinhação. Ezequiel 12.24 e 13.7 possuem as únicas ocorrências de 
miqsãm. Na primeira referência a "adivinhação" é qualificada pelo adjetivo hãlãq, 
"lisonjeira" ou "enganosa", e na última, por kãzãb, "mentirosa". 

Bibliografia: — DAVIES, T. W. Witch. In: ISRE. Eerdmans, 1955. — GUILLAUME, 
Alfred. Prophecy and divination. Londres, Hodder and Stoughton, 1938. — KlTCHEN, K. A. 
Magic and sorcery. In: NBD, p. 766-71. — LlEFELD, W. Divination. In: ZEPB. v. 2, p. 146 -9. 
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— SUMMERS, Montague. The history of witchcraft and demonology. University Books, 
1956. — REINER, Erica. Fortune telling in Mesopotamia. JNES 19:23-35. 

R.L.A. 

2045 OOp (qãsas) arrancar. Ocorre somente uma vez, no poel (Ez 17.9). 

nÇjJ (qeset). Veja o n? 2 080b. 

2046 Ppl?p (q'ql. Aceita como raiz de: 

2046a DpVp (q^ãqa*) incisão, tatuagem (Lv 19.28). 

2047 HUp (q'r). Aceita como raiz de: 
2047a rni?p (qe'ãrâ) prato, travessa (e.g., Nm 7.85; Êx 25.29). 
2047b rnn .yp0 (sheqa'ãrOr&) cavidade. 

2048 (qãpã') engrossar, condensar, espessar (e.g., Zc 14.6; Sf 1.12). 

Termo Derivado 

2048a (qippã'ôn) espessamento (Zc 14.6, somente). 

]1«3P (qippã'ôn). Veja o n? 2 048a. 

2049 *~1Sp (qãpad) reunir-se, enrolar. Esse verbo ocorre somente uma vez, no piei 
(Is 38.12). 

Termos Derivados 

2049a "IBp (qippõd) porco-espinho (Is 14.23; 34.11; Sf 2.14). 

2049b H7Sp (qepãdâ) estremecimento (SI 119.20; Ez 7.25). 

2050 T2p (qpz). Aceita como raiz de: 

2050a rfep (qippôz) serpente pequena (Is 34.15) ou coruja (J. W. KLOTZ, WBE, V. 
1, p. 89). 

2051 y?p (qãpats) fechar, trancar. 

Essa raiz indica ação de a boca ou as mãos se fecharem. Em acadiano ocorre como 
kapãtsu/kabãtsu. No AT ocorre cinco vezes. Explica-se melhor a aparente ocorrência em 
Jó 24.24 supondo-se ter havido uma permuta entre b e p (cf. qãbas) e em Cantares 2.8 
vendo-se um cognato do acadiano kabãsu, que se refere a exércitos que marcham sobre 
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as montanhas (cf. vS.AkkH., v. 1, p. 443). Compare-se com as seguintes palavras: 'ãtar, 
"tapar uma cova", sãgar, "trancar uma porta" (a raiz hebraica mais próxima), e 'ãtsar, 
"restringir". 

O sentido básico dessa raiz se vê mais claramente em Deuteronômio 15.7 (em que é 
o antônimo de pãtah, "abrir"). Vê-se aí uma conotação de irreversibilidade. Isso é 
especialmente significativo ao se considerarem os outros usos na Bíblia (cf. SI 77 9 (10]). 
Elifaz, tendo relembrado a soberania absoluta de Deus e o seu amor pelos piedosos, 
conclui (acertadamente, cf. SI 107.42) que isso é, para os piedosos, o fundamento da 
esperança e que, para os iníquos, fecha-lhes a boca (Jó 5.16). Isaías (52.15) contrasta a 
surpresa das muitas nações e o temor dos reis. Até o mais exaltado dentre os homens 
ficará mudo diante da natureza radicalmente nova da salvação que virá a experimentar 
e daquele que a trouxer (E. J. YOUNG, Isaiah, v. 3, Eerdmans, 1972, p. 339). 

L.J.C. 

(qêts). Veja o n ! 2 060a. 

2052 n^p (qãtsab) podar, tosquiar (2 Rs 6.6; Ct 4.2). 

Termo Derivado 

2052a (qetseb) corte, forma (1 Rs 6.25), extremidade (Jn 2.7). 

2053 HSp (qãtsâ) I, podar, cortar. 

Termos Derivados 

2053a "MTISp (qãtseh) fim, extremidade. 

2053b tnsp (qãtsâ) fim, extremidade. 
2053c rTCp (qêtseh) fim. 
2053d (qãtsü) fim, fronteira 
2053e T^p (qetsãt) fim. 

É difícil determinar se esse é um verbo denominativo derivado das formas 
substantivas, que por sua vez são derivados de qãtsats, ou se essa é uma raiz cananéia 
primitiva (especialmente ao se levar em conta que qtsh [originariamente qtsw] ocorre em 
fenício; H. DONNER & W. ROLLIG, KAI, V. 2, p. 22). Optamos pela hipótese de que essa é 
uma raiz primitiva. O verbo ocorre apenas cinco vezes. Duas dessas ocorrências (Lv 14.41, 
43) podem muito bem ser o resultado de erros posteriores de copistas que confundiram 
o verbo qãs'a, de significado semelhante, com qãsâ. Essa raiz ocorre 152 vezes. Compare-
se com seu sinônimo qãtsats (q.v.) e contraste-se com kãrat (q.v.), que tem um sentido 
consideravelmente mais amplo. 
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qãtseh. Fim, extremidade. Essa é o que GKC (n. 1, p. 269) considera a forma 
substantiva hebraica regular de verbos lamed-he. O vocábulo destaca o ponto em que uma 
coisa é podada, portanto, a sua extremidade. Os derivados seguintes se distinguem mais 
pela sua história ortográfica do que pelos seus significados. 

qãtsâ. Fim, extremidade. GKC diz que essa é uma forma aramaizada (loc. cit.). Talvez 
fosse melhor considerá-la uma forma dialetal, visto que a aramaização dá, para alguns, 
a idéia de algo tardio. Seu significado está em paralelo com o de qãtseh, exceto que este 
vocábulo é aplicado ao tempo, o que não acontece com qãtsâ. Observe-se que as duas 
palavras são aplicadas ao mesmo objeto (Êx 26.45). 

qêtseh. Fim. Nesse substantivo o waw original sofre transformação (GKC, §84a,c,e). 
Aparece somente precedido de 'ên, "não existência de", o que faz com que a frase tenha 
o sentido de "sem limite". 

qãtsü. Fim, fronteira. Nesse substantivo o waw original se torna novamente uma 
consoante forte (GKC, §24d). A palavra é aplicada apenas a extremidades de terra. 

qctsãt. Fim. Esse substantivo ocorre somente no construto. Também denota extremidade. 
Compare-se esse grupo de substantivos com qêts, que se aplica a extremidades 

imateriais (e.g., o tempo), sôp, que se aplica ao "final" de uma coisa, 'ahãrit, que denota 
a "parte posterior", e 'epes, que denota "cessação", "vacuidade", "limite". 

Os substantivos que denotam extremidade podem designar a ponta de uma vara (1 
Sm 14.27) ou a extremidade de uma asa (1 Rs 6.24), a borda de uma cortina (Êx 26.45), 
a extremidade ou confins de um país (Nm 20.16). Isso ajuda a melhor compreender 1 Reis 
12.30, em que Jeroboão, ao estabelecer sua religião apóstata rival, fez pouco caso da lei 
de Deus escolhendo sacerdotes que não eram de linhagem levítica, dessa forma rejeitando 
as estipulações acerca do culto público existentes na aliança sinaítica. Em Provérbios 
17.24 se diz que os tolos fixam os olhos nos confins (horizonte) da terra — procuram 
chegar aos objetivos terrenos jamais alcançados e rejeitam a sabedoria (o temor do 
Senhor). Não se deve forçar a expressão de modo que passe a ter o sentido da cosmologia 
errônea que ensina a existência de uma terra plana com bordas de onde se pode cair. A 
frase às vezes se refere somente a fronteiras nacionais, "os confins da terra". Às vezes é 
uma forma poética de designar lugares longínquos. A região da terra que vai desde a 
índia até a Espanha era bem conhecida na antigüidade e viajava-se por toda essa área. 

De especial significação é o tema teológico recorrente: "o fim/os confins da terra/dos 
céus". A expressão denota tanto a origem e o lugar do juízo sobre Israel quanto o alcance 
da salvação universal. Essa é a morada do povo que haveria de trazer juízo (destruição) 
caso (e quando) Israel lançasse para longe o domínio do Senhor (Dt 28.49). Tais povos 
foram convocados por Deus em cumprimento da profecia mosaica (Is 5.26). E de fato, Deus 
empregou diferentes povos para julgar os que julgaram Israel (Is 13.5) e Elão (Jr 49.36). 
Essa frase também representa o lugar de juízo e sofrimento aonde Deus espalhará o 
Israel rebelde (Dt 28.64) e de onde Deus o ajuntará (Dt 30.4). Davi, ao descrever o seu 
sofrimento, coloca-se nos confins da terra (SI 61.2 (31). Do ponto de vista da nação, Deus 
manda Isaías anunciar o livramento do seu povo exilado nos confins da terra (Is 62.11). 
Neemias confessa a justiça do exílio (claramente recordando Deuteronômio) e ora para que 
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Deus se lembre do livramento que prometeu. Isaías enxerga a volta do exílio na Babilônia 
como uma repetição do chamado de Abraão desde os confins da terra (Mesopotâmia) para 
vir para a terra santa (Is 41.9). 

De outro lado, os profetas, ao preverem o exílio, agora prediziam a salvação para 
todas as nações. Assim como Abraão foi chamado desde os confins da terra para dar início 
a um novo programa com um povo específico, de igual forma agora, quando os exilados 
voltarem, o Senhor trará salvação universal por intermédio de seu servo. Deus informa 
o seu servo de que salvar apenas os judeus é algo aquém do seu chamado (cf. qãlal), de 
modo que os gentios também haverão de ser chamados a participar do reino "para seres 
a minha salvação até à extremidade da terra" (Is 49.6). N a consumação Deus pacificará 
para sempre os confins da terra, e estes serão transformados em importante centro de 
louvor ao Senhor (Is 42.10). 

Levando em conta que os confins da terra são a fonte e o lugar de julgamento, vale 
assinalar que Deus é a esperança dos confins da terra (SI 65.5 [6)) e que aqueles que ali 
habitam temem o controle providencial que Deus tem da natureza (SI 65.8 [9]). Ali ressoa 
a declaração da glória de Deus (SI 19.4 [5]). Ali Deus exerce controle total sobre a guerra 
(SI 46.9 110]) e sobre todas as coisas (SI 135.7; cf. Jr 10.13), segundo o que lhe agrada. De 
modo que, quando Israel se queixa de que Deus não demonstra interesse em seu exílio, 
Isaías responde que o conhecimento de Deus não experimenta barreiras e que ele se 
importa. Ele se lembrará de sua aliança (Is 40.28). Contudo, a criação e muitos atos 
providenciais são aspectos insondáveis dos caminhos de Deus (Jó 26.14). O homem 
depende de Deus para aprender acerca do caminho divino. O conhecimento de Deus está 
baseado em sua soberania e, por esse motivo, abarca tudo que é (ou pode ser) conhecido 
(Jó 28.28). 

L.J.C. 

2054 riSp (qtsh). II. Aceita como raiz de: 

2054a t]*Sp (qãtsin) chefe, governante (e.g., Jz 11.6; Is 3.67). 

Esse é um termo militar. Designa o homem responsável pelo recrutamento, um 
administrador dentro do exército. Parece denotar aquele no comando (em paralelo com 
"cabeças", Mq 3.1, 9) de um exército (Js 10.24) ou de pessoas (i.e., como um líder político; 
cf. Is 1.10; Mq 3.1). A raiz cognata em árabe é usada para designar um juiz, o qadi. O 

vocábulo ocorre 12 vezes. 

^p (qãtsü). Veja o n? 2 053d. 

2055 n-ip (qtsh). Aceita como raiz de: 

2055a H^p (qetsah) cominho, nigela (Is 28.25, 27). 

fSjJ (qãtsin). Veja o n? 2 054a. 

mjTKp (qetsi'â). Veja o n? 2 056a. 

~T2áp (qãtsir). Veja os n?" 2 062a, b. 
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2056 T2Sp (qãtsa0 /, raspar, tirar por raspagem. Este verbo ocorre somente uma 
vez, no hifil (Lv 14.41). 

Termos Derivados 

2056a Píirsp (gtofâ) cássia (SI 45.9). 

2056b ni?^pD (maqtsu'â) ferramenta para raspar usada na fabricação 
de ídolos (Is 44.13). 

2057 0qãtsa0 //, formar cantos, pô r em cantos. Esse verbo denominativo 
ocorre somente no hofal (Ez 46.22; Êx 26.23; 36.28). Significado incerto. 

Substantivo de Origem 

2057a (miqtsõa0 local da extremidade da estrutura, lado interno da 
escora (e.g., Ne 3.19; Ez 46.21). 

2058 (qãtsap) I, estar descontente, estar irado, exaltar-se. 

Termo Derivado 

2058a t ^ p (qetsep) ira. 

O verbo qãtsap é empregado para expressar de forma mordaz o relacionamento entre 
duas ou mais pessoas, no qual se pode dizer pelo menos uma delas sente "ira" Cap), tem 
"furor" Chêmâ), "indignação" (ka'as) ou manifesta "raiva" Cebrá). Deuteronômio 9.19 
apresenta um bom exemplo. Moisés, referindo-se ao incidente do bezerro de ouro, diz que 
teve medo da "ira" ( 'ap) e do "furor" (ou "desprazer", hêmâ) com que Deus se indignou 
(qãtsap) contra Israel. Pode-se então dizer que aqui, como na maioria dos outros 33 casos 
de ocorrência de qãtsap, o verbo se refere à reação que surge, que se mantém ou que se 
expressa de diversas maneiras, quando alguém tem ou sente dentro de si a ira, 
exasperação ou insatisfação por causa do que o outro disse ou fez. Em 11 ocasiões se diz 
que pessoas se enfureceram (e.g., Faraó, Moisés, Naamã, príncipes filisteus). Em 23 
oportunidades é Deus quem se enfurece, seja contra os pagãos seja contra o povo da sua 
aliança. 

Dos seis principais sinônimos designativos de ira, provavelmente os mais fortes são 
qetsep, que freqüentemente designa a ira do Senhor, e hêmâ e hãrôn, que se referem a 
uma ira ardente e consumidora. Dentre as palavras desta categoria, o substantivo 'ap, 
que a partir da dilatação das narinas, assume o sentido de "ira", é o mais amplamente 
usado. Ele é empregado para indicar a ira tanto de Deus quanto dos homens e 
freqüentemente aparece junto de verbos como hãrâ, "acender". O vocábulo 'ebrá ressalta 
o transbordamento ou excesso de ira. Esta palavra e as mais fracas za'am, "indignação", 
e ka'as, "aborrecimento", não são usadas com tanta freqüência. 
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qetsep. Indignação, ira. Em Oséias 10.7 qetsep deriva de qãtsap II, palavra 
relacionada a um vocábulo árabe que significa "romper", "quebrar com ruído". BDB traduz 
o substantivo provavelmente com o sentido de "farpa" (como símile indicativa de um rei 
desamparado); GB, como "pedaço de madeira" (Holzstück); KB, como "galho partido" 
(<abgeknickter Zweig). Veja-se qãtsap II abaixo. 

Três vezes esse substantivo é empregado com referência a homens. Em dois desses 
casos (1 Rs 3.27; Et 1.18) pode-se dizer que essa ira humana é justa ou justificável. 
Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, o escritor de Crônicas e Zacarias ou advertem ou falam 
acerca da justa ira de Deus, a qual vem sobre o seu povo, que tem sido infiel à aliança. 

O tema da ira de Deus tem sido debatido pela Igreja ao longo dos séculos. O consenso 
tem sido (acertadamente) de que a ira em si mesma e por si só não é algo 
necessariamente mau. Lactâncio, que não faz uma clara distinção entre os vários 
sinônimos, falou da "ira como a mente que se desperta para restringir o mal"; 
"indignação" é a expressão dessa ira de diversas maneiras para restringir o mal, corrigir 
o pecador e castigar o rebelde endurecido e obstinado. Entretanto, a ira não é 
simplesmente uma energia da justiça divina que está basicamente interessada na 
preservação da ordem divina das coisas. Pelo contrário, a ira (da qual não se pode separar 
a justiça retributiva) diz respeito à proteção dos interesses santos de Deus, ou seja, sua 
natureza santa, seu amor e os objetos de seu amor. Por essa razão, a ira se encontra 
inseparavelmente ligada ao amor, santidade e ciúme divinos. Aliás, a ira de Deus fala 
diretamente acerca de Deus manter-se total e completamente como um Deus santo que, 
com uma paixão infinita, ama o povo da sua aliança e, por isso, é muito ciumento em 
relação a ele. Quando as pessoas de fora ou o próprio povo da aliança profana, distorce 
ou rejeita esse amor do Deus da aliança, Deus expressa o seu aborrecimento, agitação, 
insatisfação, indignação e/ou ódio: ele despeja a sua ira. 

A ira de Deus não deve, então, ser considerada um atributo permanente de Deus; é 
um potencial divino sempre presente por causa das qualidades divinas sempre presentes 
de amor, santidade e ciúme. De modo que, toda vez que Deus revela a sua ira, ele sempre 
manifesta a sua própria "grandeza inescrutável*. É necessário que a sua ira se expresse 
em harmonia com a sua justiça. A culpa resultante da quebra da lei deve ser tratada de 
acordo com as justas exigências da lei (Dt 29.13). Entretanto, a operação da ira divina é 
contrabalançada por sua graça e misericórdia. De fato, é no meio da ira que Deus revela 
a sua misericórdia (Hc 3.2), manifestando e outorgando a sua graça sobre pecadores 
culpados (Gn 3.15). Fora das considerações sobre o que exige a justiça, nada há de "ódio 
despótico" ou de "demoníaco na natureza de Deus" (ao contrário do que pensa E L C H R O D T , 

ETOT, v. 1, p. 262) que o leve a despejar a sua ira ou a determinar o objeto, o método e a 
ocasião para isso. 

Bibliografia: — ElCHRODT, W. Theology of the Old Testament. SCM, 1961. v. 1, p. 
258-69. — JACOB, E. Theology of the Old Testament. Nova Iorque, Harper & Brothers, 
1958. p. 114-6. — LACTANTIUS. On the anger of God. In: Ante Nicene fathers. reimpressão. 
Eerdmans. v. 7, p. 259-80. — TASKER, R. V. J. The Biblical doctrine of the wrath of God. 

Londres, Tyndale, 1970. — THAT. v. 2, p. 663-5. 
G.V.G. 
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2059 ^Xp (qtsp). II. Aceita como raiz de: 

2059a HD^p (q'tsápâ) lasca, farpa (J1 1.7, somente). 

2059b (qetsep) farpa, galhinho (Os 10.7, somente). 

2060 f*Kp (qãtsats) cortar fora. 

Termos Derivados 

2060a t f p (qêts) fim. 

2060b "Yp (qitsôn) final, extremo (Êx 26.4, 10; 36.11, 17). 

Essa raiz significa "cortar em dois". Deve-se compará-la com qãtsâ, seu equivalente 
semântico. A raiz ocorre em ugarítico (UT 19: n? 2 259). Compare-se também com o 
acadiano qatsãtsu. A raiz ocorre 82 vezes. 

A mulher que humilha um homem ao agarrar-lhe os órgãos genitais, mesmo quando 
a sua ação tivesse o propósito de salvar o marido, deve ser castigada decepando-se-lhe a 
mão (Dt 25.12). Mais tarde Davi determinou que fossem decepados as mãos que 
decapitaram Isbosete e os pés que levaram a cabeça deste até a presença de Davi. O gesto 
dos assassinos — que sem dúvida pretendiam eliminar um pretendente rival — foi visto 
como um ataque contra o ungido do Senhor (o pai, Saul, cuja vida prosseguia no filho, 2 
Sm 4.12). Davi distanciou-se daquele ato muito embora (ou talvez porque) fosse o ungido 
do Senhor (1 Sm 24.1-7). As emoções por trás da ordem dada por Davi são realçadas com 
o uso do piei. Em Juizes 1.6-7 Adoni-Bezeque é castigado da mesma maneira como afligira 
outros. Ele os havia incapacitado de empunhar armas e de fugir com rapidez e os havia 
desqualificado de dirigir ou oficiar religiosamente diante do seu povo. O piei (na sua 
função iterativa) é empregado para descrever como Nabucodonosor fez com que os 
utensílios do templo fossem despedaçados (2 Rs 24.13). O ouro (representando a glória de 
Deus?) foi no final entregue como tributo nas mãos de opressores pagãos a despeito do 
mandamento claro em que Deus proibia isso (2 Rs 18.16, piei). Quando Deus corta os 
"laços" (provavelmente "rédeas"; ARA, "cordas"; SI 129.4) e as suas lanças (SI 46.9 [10]), 
ele os corta em pedaços (piei). 

qêts. Fim. Usa-se esse substantivo num contexto de julgamento. Deus deu cabo de toda 
a carne (Gn 6.13). Ezequiel igualmente fala do fim de Israel (7.2-3). De outro lado, o reino 
do Messias não terá fim (Is 9.7 16]). Ao contrário de qãtseh, essa palavra raramente se 
refere a uma fronteira geográfica. 

Bibliografia: — BARR, James. Biblical words for time. SCM, 1962. — THAT. v. 2, p. 
659-62. 

L.J.C. 

2061 (qãtsar) I, ser breve, ser curto, estar impaciente, estar aborrecido, 
estar desgostoso. 
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Termos Derivados 

2061a tTSp (qãtsêr) curto, breve. 
2061b l&p (qõtser) brevidade (i.e., "impaciência", Êx 6.9, somente). 

A raiz designa aquilo que é "curto", "breve" (SI 89.45 [461; 102.23 [24]), ou 
"inadequado", tal como uma cama (Is 28.20). Perguntas retóricas indagam se a mão do 
Senhor (Nm 11.23; Is 50.2; 59.1) ou o seu espírito (Mq 2.7) são "curtos" (lit.), ou seja, se 
são incapazes de realizar a tarefa. Em algumas passagens a raiz indica desânimo (Nm 
21.4), aborrecimento (Jz 10.16; 16.16; Jó 21.4) ou repugnância (Zc 11.8). 

qãtsêr. Curto, breve, encurtado, abreviado. Esse adjetivo ocorre no estado construto 
em expressões idiomáticas: "curto de mão" (ARA, "debilitado"; IBB, "pouca força"; PIB, 
"exausto de força"; 2 Rs 19.26; Is 37.27); "curto de narinas" (ARA, "o que presto se ira"; IBB, 
"quem facilmente se ira"; PIB, "o que facilmente se encoleriza"; Pv 14.17); "curto de 
espírito" (ARA, "ânimo precipitado"; TB, "espírito impaciente"; BJ, "impulsivo"; Pv 14.29); 
e "curto de dias" (ARA, "vive breve tempo"; BJ, "tem a vida curta"; IBB, "é de poucos dias"; 
Jó 14.1). De um contexto semelhante é o substantivo qõtser, "apertamento de espírito", 
i.e., "aflição", "abatimento". 

J.P.L. 

2062 -.Kp (qãtsar) II, colher, ceifar. 

Termos Derivados 

2062a -TTSp (qãtsir) I, colheita. 
2062b f rX j? (qãtsír) //, galhos, ramos. 

Na maior parte das vezes a raiz se refere à ceifa de vários tipos de plantações (Lv 
23.10; etc.). Também indica, metaforicamente, o colher as conseqüências do 
comportamento, tanto bom quanto mau (Jr 12.13; Os 8.7; 10.13; Pv 22.8). Por conseguinte, 
"ceifar" e "ceifa" são símbolos apropriados para a época do juízo (cf. Am 9.13). 

O particípio do qal designa aqueles que fazem a colheita, i.e., os ceifeiros (Rt 2.3; 2 
Rs 4.18; etc.). 

qãtsir. I. Colheita. Esse substantivo masculino é empregado para designar o processo 
de ceifar (Gn 45.6; etc.), o período da colheita (Gn 8.22; etc.) e aquilo que é colhido (Lv 
19.9; J1 1.11; etc.). Os ciclos intermináveis de "sementeira e ceifa" e de "lavoura e colheita" 
são metáforas do andamento das estações (Gn 8.22; 45.6; Êx 34.21). N a Palestina a 
colheita dos cereais ocorria entre abril e junho e era comemorada com a oferta do primeiro 
feixe de cereais (Êx 34.22; Lv 23.10) e com a festa da colheita, uma das três festas de 
peregrinação (Êx 23.16). A colheita da uva ocorria mais tarde, no verão. O calendário de 
Gezer apresenta a seqüência do ano agrícola até a época da colheita. No AT há eventos 
que são datados pela colheita do trigo (Gn 30.14; Jz 15.1; etc.) e da cevada (2 Sm 21.9; Rt 
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1.22; etc.). O período da colheita era quente (Is 18.4) e de bastante esforço, o que exigia 
diligência (Pv 6.8; 10.5) e trabalho prévio (Pv 20.4). A época da colheita era determinada 
pelo Senhor (Jr 5.24). 

Metaforicamente a colheita é um período de retribuição (Os 6.11; J1 3.13 [4.131; Jr 
51.33). A honra não é apropriada a um tolo, assim como a chuva não o é no período da 
colheita (Pv 26.1), ao passo que um mensageiro fiel é tão refrescante quanto o frio da neve 
durante a colheita (Pv 25.13). Perder uma oportunidade é como perder a época da colheita 
(Jr 8.20). 

Algumas espigas não eram apanhadas, mas deixadas no campo para os pobres (Lv 
19.9-10; 23.22; Dt 24.19). A produção agrícola dependia da bênção do Senhor (Is 17.11). 
O trabalho era em vão quando a colheita era devorada por gafanhotos (J1 1.11) e por 
inimigos (Is 16.9; Jr 5.17). Não se devia fazer a colheita no ano sabático (Lv 25.5). 

qãtsir. II. Galhos, ramos. Há dúvidas quanto à ligação com a raiz qãtsar. Vocábulo 
usado em referência a uma árvore (Jó 14.9; Is 27.11) e para comparar um homem a uma 
árvore (Jó 18.16; 29.19) e o Egito a uma vide (SI 80.11 [12]). 

J.P.L. 

DSp (qetsãt). Veja o n? 2 053e. 

~ip (qar), i p (qõr). Veja os nT 2 077a,b. 

2063 (Qãrã 0 /, chamar, convocar, recitar. 

Termos Derivados 

2063a *Op (qõré') perdiz (1 Sm 26.20; Jr 17.11; Jz 15.19). 

2063b t t f ^p (qãrt 0 pessoa chamada, pessoa convocada (Nm 1.16; 16.2; 26.9). 

2063c n ^ n p (q'rt'â) proclamarão (Jn 3.2, somente). 

2063d (miqrã') convocação. 

A raiz qr' denota basicamente a enunciação de um vocábulo ou mensagem 
específica. No caso deste último uso, a enunciação é dirigida geralmente a um receptor 
específico com o objetivo de obter uma resposta específica (por conseguinte, pode-se 
traduzir o verbo por "apregoar", "convidar"). Umas poucas vezes qãrã' denota 
simplesmente um clamor (e.g., SI 147.9; Is 34.14). Com a mesma distribuição semântica 
a raiz ocorre em aramaico antigo (KAI, v. 2, p. 41), cananeu ( H . D O N N E R & W . R O L L I G , KAI, 

v. 2, p. 22) e ugarítico (t/T 19: n? 2267). Os sinônimos que aparecem com maior freqüência 
são ts/za'aqy shãwa\ "clamar urgentemente por ajuda" (Jr 20.8). 

O verbo pode indicar a ação de especificação de um nome. Dar nome é, às vezes, uma 
afirmação de soberania sobre a coisa nomeada. A ação criadora de Deus tem como 
conseqüência o dar nome às estrelas e o contá-las (SI 147.4), fazer o mesmo com as trevas 
(Gn 1.5), aliás, com todas as coisas (Is 40.26). Deus apresentou os animais a Adão para 
que este afirmasse a relativa soberania que tinha sobre eles (Gn 2.19). Deus 
soberanamente chamou Ciro pelo nome (observe-se que nessa passagem está implícita a 
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eleição para uma tarefa, Is 45.4). As vezes essa idéia de soberania está presente muito 
embora esteja omitida a idéia de "dar nome", por exemplo, Deus chamou todas as gerações 
desde o princípio (Is 41.4; cf. Am 5.8). Nesses casos o objeto do verbo tem necessariamente 
de responder ao chamado. 

Com bastante freqüência o nome dado indica uma característica básica da coisa 
nomeada. Às vezes isso envolve um jogo de palavras (Gn 27.36). Em outras passagens 
constitui uma confissão ou uma avaliação pessoal do objeto nomeado (Is 58.13; 60.14) ou 
mesmo um reconhecimento de uma verdade eterna, por exemplo, a criança prometida 
profeticamente é por Deus chamada de "Emanuel" (Is 7.14). Deus declarou a sua 
soberania sobre Israel (Is 41.2) e ao mesmo tempo chamou-o por outro nome (Is 65.15; 
"prata de refugo", Jr 6.30). Em Êxodo 33.19; 34.6 e Deuteronômio 33.3, proclamar o nome 
de Deus inclui a descrição de seus atributos e/ou atos soberanos. 

Esse verbo também tem a conotação de chamar alguém para uma tarefa específica 
(cf. miqrà 0. A serva da filha de Faraó perguntou se devia ir e "convocar" (ARA, "chamar") 
uma babá (Êx 2.7). A destruição de todos os moradores de Canaã teve como objetivo 
acabar com toda possibilidade de amizades que levassem à aceitação de convites pessoais 
para atos de idolatria e o conseqüente envolvimento com ela (Êx 34.15). O uso mais 
destacado aqui diz respeito a invocar o nome de Deus. Em geral o contexto se refere a 
uma necessidade critica (SI 34.6, 81.7 [8]) ou crônica (e.g., depois de Caim matar Abel, o 
homem percebeu todos os efeitos da maldição e começou a invocar o nome de Deus — Gn 
4.26). Os piedosos reconhecem a presença do pecado original mediante a contínua 
invocação de Deus (Gn 12.8; 13.4; SI 116.2). Deus responde a todos os que assim o 
invocam (SI 145.18). Aliás, o povo da aliança (inclusive o estrangeiro, 1 Rs 8.43) é 
admoestado a orar e recebe garantias de que Deus reverterá a maldição (Is 55.6, 13). 
Deixar de invocar a Deus é merecer (SI 79.6) e justamente receber a ira de Deus (Is 
65.12). N a consumação o povo de Deus será aquele a quem Deus soberanamente chamar, 
até mesmo os amaldiçoados gentios (Is 55.5), e eles correrão para Deus. Ele inverterá o 
que aconteceu em Babel, e com um idioma puro todos aqueles chamados por Deus 
chamarão por ele e o servirão (Sf 3.9), Mesmo antes de clamarem, ele responderá (Is 
65.24). Desse modo o Eden é restaurado e a maldição é completamente aniquilada. Quão 
trágico é o fato de que Israel, a quem foram feitas as promessas, tenha rejeitado o 
chamado do Senhor (Is 65.12). A salvação de fato pertence ao Senhor. 

qãri*. Pessoa chamada Emprega-se esse vocábulo (junto com edâ) para designar 
aqueles, no meio de Israel, "convocados para fazerem parte da assembléia da congregação" 
(KD, Pentateuch, v. 2, p. 15; cf. Dt 18). 

miqrã*. Convocação, leitura. Esse substantivo, que denota o resultado de qãrã', é 
empregado, primeiramente, para designar convocações públicas de natureza 
exclusivamente religiosa e, em segundo lugar, em referência ao resultado de leitura em 
voz alta (Ne 8.8). Deve-se comparar com o sinônimo mõ'êd (q.v.), "hora marcada", o que 
também passa a ter o sentido de "encontro marcado". 

miqrã' designa os sábados semanais (Lv 23.2) e as luas novas (Ez 46.3; cf. Is 66.23). 
No entanto, o sentido usual é reservado para os sete sábados de convocação especial. 
Esses sábados eram observados no transcorrer das cinco festas anuais (a páscoa e a festa 
dos tabernáculos eram abertas e encerradas com um sábado de convocação especial). 
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Esses dias (e também o sábado semanal) incluíam uma convocação formal do povo à 
adoração por meio do toque de trombetas (Nm 10.2, 10; cf. qôl). A presença física era, 
contudo, obrigatória apenas para as três festas de peregrinação e apenas para as pessoas 
de sexo masculino (Êx 23.14, 17). O sábado e o dia da expiação se distinguiram ainda 
mais das outras festas com a proibição divina de todo e qualquer trabalho (Lv 23.3, 31), 
aliás, proibição de fazer qualquer coisa que não tivesse o objetivo de culto público (Is 
58.13 e s.). Os piedosos deviam dedicar o seu tempo e o seu esforço à adoração. As seis 
outras convocações especiais não excluíam o preparo de alimentos, muito embora houvesse 
proibição do trabalho servil (Lv 23). 

Para mais detalhes sobre festas no AT, veja-se OTOT, p. 323-52. 
Bibliografia: — TDNT. v. 3, p. 700-2. — THAT. v. 2, p. 666-73. 

L.J.C. 

2064 ItTjJ (qãrã') II, encontrar, confrontar, suceder. 

Essa raiz denota um encontro planejado em que o sujeito intencionalmente confronta 
o objeto. É uma variante de qãrã (q.v.). Compare-se com os seguintes sinônimos: yã'ad, 

"ter um encontro previamente marcado", pãga', "acontecer", "suceder", "alcançar", pãgash, 

"encontrar (pessoas hostis ou adversárias)", "enfrentar", mãtsã"alcançar", "encontrar" 
(um cognato de sentido próximo), e nãgash. qãrãh II ocorre 137 vezes (120 como um 
infinitivo com lamed). 

Essa palavra pode designar encontros amistosos, tais como o de um anfitrião que sai 
apressadamente ao encontro de um possível hóspede (Gn 18.2; Jz 4.18) ou que sai para 
encontrar-se com alguém a fim de reconhecê-lo ou conquistá-lo (2 Sm 19.15 [16]) como 
aliado (cf. Js 9.11; 2 Rs 10.15; SI 59.4 [5]). Tais encontros não se dão por acaso. No uso 
no culto público o sujeito confronta o divino (Êx 5.3; 19.17; Nm 23.3). 

Com sentido hostil o verbo designa um confronto formal de inimigos, quer em 
contexto de guerra (cf. 2 Rs 23.29; Js 8.5, 22) quer não (Êx 5.20; 7.15). Nem sempre está 
claro às partes envolvidas o que está em jogo (Gn 32.6 [7]). Essa conotação marcial é 
especialmente útil para ajudar a enriquecer Amós 4.12, "prepara-te, ó Israel, para te 
encontrares com o teu Deus" (veja-se W. A. BRUEGGEMANN, Am 4.4-13 and Israel*s 
covenant worship, VT 15:1-15). 

O infinitivo do verbo parece ser usado em Êxodo 14.27; Juizes 14.5 com o sentido de 
"contra". Às vezes o infinitivo é usado como um verbo finito (2 Rs 20.26; cf. HUESMAN, 
Bíblica, 76:271-95). 

Para mais informações sobre a denotação "suceder", veja-se qãrã. 

L.J.C. 

2065 -Hp (qãrab ) I, aproximar-se, chocar-se. 
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Termos Derivados 

2065a (qãrèb) próximo. 

2065b (<frãb) batalha, guerra. 

2065c tns^p (qirbâ ) aproximação. 

2065d t2T".p (qãrôb) perto, parente consangüíneo. 

2065e t]2Tp (qorbán) ofertcu 

2065f (qurbãn) suprimento. 

Basicamente a raiz denota estar em posição mais próxima e íntima do objeto (ou 
sujeito). Um sentido secundário tem a conotação de contato físico com o objeto (Ez 37.7; 
o imperativo piei em Ez 37.17; GKC §52n, §64h; também, talvez, Êx 14.20, Jz 19.13). A 
raiz ocorre 455 vezes (das quais 279 como verbo). É uma raiz semítica comum (cf. o 
acadiano qarãbu, qrb, UT 19: n? 2268). Dentre seus sinônimos, observem-se nãgash (de 
sentido bastante próximo ao de qãrab quanto ao uso), bô' (de sentido um tanto quanto 
mais amplo e com ênfase no movimento na direção do objeto). 

Os vários usos da raiz vêm à tona no verbo. Existem uns poucos usos não-técnicos 
com a conotação de aproximação mas sem nenhuma idéia de intimidade (Gn 37.18). O 
significado mais básico surge em casos em que a "aproximação" faz com que o sujeito fique 
suficientemente próximo do verbo para vê-lo (Êx 32.29), falar-lhe (Nm 9.6) ou mesmo tocá-
lo (Lv 10.4; Êx 36.2). 

A proximidade espacial é uma conotação do adjetivo qãrôb (e.g., Gn 19.20). Muitas 
vezes aparece junto com rãhôq, "longe", como uma expressão técnica que designa "tudo" 
(Ez 22.5). Salomão repete a expressão no decurso de sua oração por ocasião da dedicação 
do templo (1 Rs 8.46). Os profetas utilizavam a expressão com bastante freqüência, por 
exemplo, "as (nações] que estão perto de ti e as que estão longe" zombarão de Israel (Ez 
22.5); por outro lado, a ação divina de preservar o seu povo fará com que os inimigos de 
Israel reconheçam o poder de Deus (Is 33.13). 

O sentido temporal de iminência designa acontecimentos jubilosos (Lv 15.9, o ano de 
jubileu; Nm 24.17, o "cetro") e premonitórios (Gn 27.41, de morte). A segunda conotação 
(o sentido de juízo iminente) é empregada por Moisés (Dt 32.35) em referência ao dia de 
catástrofe e pelos profetas para designar o dia do Senhor (Lm 4.18; Is 13.6; Sf 1.3). A 
idéia aqui não é simplesmente de que um certo acontecimento está próximo, mas de que 
tal acontecimento é premonitório. 

O sentido geral do verbo qãrab se desdobra em ainda outros usos técnicos. Em 
contextos militares tem a conotação de conflito armado (Dt 2.19; 20.10). As vezes palavras 
qualificadoras ("para lutar", "para o combate") são omitidas, e o verbo transmite a plena 
força de "entrar em combate". Moisés registra que os israelitas não chegaram perto da 
terra dos filhos de Amom (Dt 2.37) e que se aproximaram deles (2.19). Essa aparente 
dificuldade se esclarece quando entendemos que Deuteronômio 2.37 traz uma expressão 
técnica que significa "entrar em combate" e que 2.19 tem o sentido genérico de 
"aproximar-se". Essa conotação militar está clara em Deuteronômio 25.11 e Josué 8.5. 
Observem-se especialmente Salmos 27.2; 91.10; 119.150, em que pode muito bem 
acontecer de o sentido marcial ficar oculto ao leitor desatento. 
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Outro uso técnico se refere ao ter relações sexuais. É assim que Abimeleque declara 
sua inocência com referência a Sara (Gn 20.4). Compare-se também Deuteronômio 22.14, 
que apresenta a possibilidade de o noivo "aproximar-se" (ARA, "chegar-se") e não descobrir 
sinal nenhum de virgindade em sua noiva; compare-se ainda Isaías 8.3, em que o profeta 
"se aproxima de" (ARA, "ir ter com") sua esposa, e esta engravida. Talvez seja esta a 
conotação de qãrôb em Ezequiel 23.5, em que o vocábulo aparece em paralelo com 
me 'ahãbtm, "amantes", e em Salmos 38.11 [121 (cf. SI 88.18 [191). 

Um último uso técnico do verbo se encontra no contexto do culto público e tem a 
conotação de cada passo que o homem dá para apresentar a sua oferta a Deus. Essa idéia 
começa a se desenvolver com Moisés se aproximando de Deus (Êx 3.5). Posteriormente, 
no Sinai, o povo teve o mesmo cuidado ao se aproximar da santa montanha de Deus (Lv 
4.11; Dt 5.23 [201). Tendo-se reunido tão perto quanto fora ordenado a fazer, o povo 
incumbiu Moisés de se encontrar com (aproximar-se de) Deus e receber as instruções 
divinas (Dt 5.27 [241). A partir daí o povo se encontrou com Deus no local divinamente 
determinado. Os israelitas trouxeram os materiais para o tabernáculo e os apresentaram 
como uma oferta (qorbãn) diante de Deus. Os levitas foram apresentados como oferta 
(levados para perto) para servir a Deus como guardiães do tabernáculo (Nm 16.9; 18.4; 
cf. Js 3.4) ao passo que Arão e os seus descendentes foram apresentados como os únicos 
oficiantes (cf. Lv 10.3; Nm 18.3, 22) dos sacrifícios sagrados. Esse sentido oficial de 
aproximação tem a conotação de escolha especial por Deus e de apresentação por Israel 
(Êx 29.4). Os oficiantes foram conclamados a uma pureza ainda maior (separando-se do 
comum) mediante a lavagem cerimonial, a troca de roupas e o oferecimento de sacrifícios 
em favor de si mesmos (Lv 9.4? 8, 10). É interessante que o grau hifil passa a ser usado 
na maioria das vezes com a conotação de apresentação sacrificial de ofertas pelo povo (Lv 
1.14) por intermédio dos levitas (Lv 1.5) ao Senhor (Lv 1.13). Por isso, tudo que for 
apresentado aos sacerdotes é santo, e todas as partes não consumidas no sacrifício (nem 
destruídas de alguma outra forma) pertencem àqueles oficialmente identificados com a 
adoração pública (Lv 3.7). Uma aplicação muito significativa deste sentido oficial aparece 
em Jeremias 30.21, em que em dias futuros o príncipe de Deus (da linhagem real?) há de 
oficiar no altar (normalmente, no período da monarquia, nenhum rei cumpria essa tarefa, 
exceto em momentos de apostasia, cf. 2 Rs 16.12). 

Em casos difíceis de litígio Deus era o juiz perante quem os israelitas se 
aproximavam (no tabernáculo, Lv 9.5; 1 Sm 10.20 e s.). Com base nisso, comparem-se 
casos como os da identificação de Acã (Js 7.14) por meio de julgamento por sorteio, da 
decisão sobre a conveniência e oportunidade da guerra (1 Sm 14.36) e da reunião 
escatológica (e espiritual) de povos para ouvir a sentença divina contra a humanidade (Lv 
41.1; Is 48.16; etc.). 

Essa conotação pertinente ao culto público tem relação com outras ocorrências de 
qãrab, como, por exemplo, Lamentações 3.57, em que o suplicante clama (qãrã\ q.v.) 
a Deus para que esteja perto, i.e., pronto e disposto a ajudar (cf. Dt 4.7; SI 34.18 [19]). Por 
vários de seus atributos Deus é descrito como o aliado (cf. Ne 13.4; Gn 45.10) do fiel, por 
exemplo, por seu nome (SI 75.1 [2], 119.151), por sua salvação (SI 85.9 [101) e por sua 
retidão (Is 51.5). A idéia aqui não é passiva (i.e., de proximidade), mas ativa (i.e., de um 
ajudador, aliado). A palavra de Deus também está epistemologicamente próxima do 
homem (Dt 30.14). Jeremias, no entanto, talvez refletindo sobre isso (e sobre o sentido 
cúltico), diz acerca de Israel que Deus está próximo da boca do povo mas longe do seu 
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coração (Jr 12.2). Talvez Salomão oferece as suas palavras como um sacrifício contínuo 
a Deus (1 Rs 8.59). 

qãrêb. Próximo. Esse adjetivo eqüivale a qãrôb (que traz a idéia de proximidade 
íntima), com exceção de que o seu uso básico (praticamente exclusivo) se dá no contexto 
do culto público. Ocorre 11 vezes. 

qeràb. Guerra, batalha. O substantivo (um empréstimo lingüístico do aramaico; cf. GKC 
§84rc) denota o envolvimento real em combate. O salmista recorda tanto a ação de Iavé 
de livrá-lo da batalha (SI 55.18 (191; cf. Zc 14.3) quanto a instrução divina na arte da 
guerra (SI 144.1). Compare-se com o sinônimo milhãmã. A palavra ocorre oito vezes. 

qirbâ. Aproximação. As duas ocorrências desse infinitivo construto refletem o uso da 
raiz no contexto de culto público (veja-se abaixo; SI 73.28; Is 58.2). 

qãrôb. Perto, parente consangüíneo, vizinho. Esse adjetivo pode indicar proximidade 
espacial (Gn 19.20), temporal (Dt 32.35), de laços de família (Lv 21.2), interesseira (Ne 
13.4, NIV) ou epistemológica (Dt 30.14). Possui muitos sinônimos, por exemplo, 'êtsel, 
"ao lado de", 'alyiad e 'ãmtt, "colega", "vizinho", rêa', "companheiro", shãkên, "aquele que 
mora ao lado", gõ'êl, "parente consangüíneo responsável", she'êr, "parente 
consangüíneo", etc. O vocábulo ocorre 73 vezes. 

qorbãn. Oferta, oblação. Esse substantivo denota aquilo que é trazido para perto, ou 
seja, uma "oferta" à divindade no sentido do que há de ser "sacrificado" (com esse sentido 
o vocábulo é usado para designar todos os sacrifícios e ofertas de natureza cúltica) ou 
simplesmente daquilo que é destinado para uso no santuário (Nm 7.13 e ss.; cf. KD, 
Pentateuch, v. 2, p. 271; Vos, BT, p. 175). Essa palavra ocorre 80 vezes e somente em 
Levítico, Números e Ezequiel (20.28; 40.43). Cf. o aramaico antigo qrbn (H. DOXNER & W. 
ROLLIG, KAI, v. 2, p. 41). Quanto a sinônimos, compare-se com mattãnâ, "dádiva" (palavra 
com sentido mais amplo), minhâ e zãbah. 

O substantivo qorbãn merece consideravelmente mais atenção do que se pode dar 
aqui. Os principais elementos de uma oferta de culto público incluem: primeiro, aquilo que 
é feito pelo ofertante. Sua escolha deve refletir seu auto-sacrifício e consiste no seu 
alimento e naquilo que produz (VOS, BT, p. 175). Ela deve ser sem defeito porque o melhor 
pertence a Deus. O amor e a consagração do ofertante devem naturalmente levá-lo a 
apresentar o melhor (Gn 4.4), e somente isso poderia refletir a pureza moral do sacrifício 
necessário e perfeito (1 Pe 1.19). Tendo sido especificada por Deus (Lv 1—7), a dádiva era 
levada ao local determinado também por Deus (KD, Pentateuch, v. 2, p. 279). Para a 
adoração ser aceitável, é preciso que atinja os padrões divinos. Impunham-se as mãos 
sobre o sacrifício enquanto ainda vivo, separando-o para a tarefa (KD, ibid.), transferindo-
lhe não apenas as intenções mas a culpa do ofertante (VOS, BT, p. 180). A penalidade de 
morte, que o ofertante confessava merecer, era então vicariamente imposta ao animal 
(Vos, ibid.). Assim o dãm (q.v.), "sangue", era conseguido e apresentado como proteção 
(Hb 13.15), a carne servia de lenha (KD, op. cit., p. 280), e uma vida humana era 
simbolicamente dedicada a Deus. O sacerdote recebia o sangue e a carne (ou "refeição"), 
apresentando-a de acordo com as especificações do ritual desejado. O todo era consumido 
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por uma indicação divina de aceitação. Deve-se ter o cuidado de observar que, ao contrário 
de conceitos pagãos de sacrifício, o ensino bíblico indica que não havia nenhuma 
transferência de bens para Deus (VOS, BT, p. 176). O significado central do culto público 
de Israel era espiritual (Êx 19.4-8; Jr 7.21 e ss.; Os 14.3). N a época do NT o qorbãn 

designava o voto pelo qual os bens eram, na intenção do ofertante, entregues ao templo 
(mas na realidade eram retidos) e, por conseguinte, não podiam ser dados a outros (Mc 
7.11; Mt 15.5; ISBE, p. 709). (Para mais detalhes, vejam-se KD, Pentateuch, v. 2, p. 265 e 
ss.; OTOT, p. 262; VOS, BT, p. 172 e ss.) 

qu rbãn . Suprimento, oferta. Parece que esse vocábulo é uma variante fonética (ou 
gráfica) de qorbãn. Esse substantivo ocorre apenas duas vezes, em Neemias. 

Bibliografia: — SNAITH, Norman H. Sacrifices in the Old Testament. VT 7:308-17. 
— TDNT. v. 3, p. 860-4. — THAT. v. 2, p. 674-80. 

L.J.C. 

2066 Z31p (qrb). II. Aceita como raiz de: 

2066a t3"lp (qereb) meio, entre, partes internas. 

Esse substantivo denota aquilo que é interno. Pode designar a(s) parte(s) interna(s) 
de corpos humanos ou de animais, ou de grupos de pessoas ou de estruturas sociais (e.g., 
uma cidade). Com freqüência funciona como preposição: "no meio de", "entre" (Hc 3.2; Nm 
14.13). A palavra é usada em paralelo com léb, "coração" (Jr 9.8 17]), nepesh, "alma" (Is 
26.9), e vários outros órgãos internos (freqüentemente como o centro de várias funções 
psicológicas). Um sinônimo bastante próximo é tôk (q.v.). Essa palavra é encontrada em 
ugarítico (UT 19: n? 2269) e acadiano (qerbu). Ocorre 222 vezes (talvez uma melhor 
interpretação textual de SI 49.11 [12] seja q'bãrim, "túmulos", seguindo-se assim a LXX 
e a versão siriaca [como o faz a BJ]). 

Teologicamente é significativo que as atitudes (Gn 18.12) e pensamentos (SI 64.6 [7]) 
íntimos dos homens sejam do conhecimento de Deus. O espírito dentro do homem (e tudo 
aquilo que constitui o ser interior do homem) foi criado por Deus (Zc 12.1). Por esse 
motivo o salmista pode orar para que o criador crie um espírito reto dentro dele (SI 51.10 
[12]). Deus pode prometer fazer isso (Ez 11.19; 36.26) e muito mais, ao colocar o seu 
próprio Espírito dentro do homem (Ez 36.27). Foi o Espírito de Deus em Israel que fez 
com que o povo conquistasse a Palestina, concedendo-lhe vitórias sobre os seus inimigos 
(Is 63.11). A Trindade (Êx 23.21; 34.9) era um Deus ciumento (Dt 6.15; cf. qãnál que 
assegurava a vitória (Dt 7.21; Js 3.10) com a condição de que o povo fosse santo (Dt 2?. 14 
[15]; 17.7; etc.) e sob a ameaça de morte (Dt 20.5). Se os israelitas não aplicassem o 
castigo merecido por rebeldia, ele o faria, conforme havia ameaçado (Dt 11.6; 31.17). 

L.J.C. 

|27p (qorbãn), (qurbãn). Veja o n? 2 065e,f. 

2067 CT*.p (qardõm) machado (e.g., 1 Sm 13.20; Jz 9.48). Derivação incerta. 
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2068 rnp (qãrâ) 

2068 n^p (qãrâ) enfrentar, encontrar, suceder, acontecer, construir com vigas. 

Termos Derivados 

2068a TM~">P (qãreh) acaso, acidente. 

2068b t%"~'p (qert) enfrentamento, embate. 

2068c trnjPQ (miqreh) acontecimento, ocorrência. 

2068d tnnip (qôrâ) viga. 

2068e *trnp (qãrâ) construir com vigas. (Verbo denominativo, não ocorre no 
qal.) 

2068f t rnpp (meqãreh) vigamento (Ec 10.18, somente). 
2068g tiTnp (qiryâ) cidade. 

2068h n-lp (qeret) cidade. 

Essa raiz, uma variante de qãra\ possui três conotações: primeiro, "encontrar", 
"enfrentar", e, segundo, o de "acontecer" ou "ocorrer" algo que está (em grande parte) além 
do controle humano. Há também o terceiro sentido, "construir com vigas", veja-se o verbo 
denominativo qãrâ (2068e). Quanto a cognatos, veja-se o ugarítico qry (UT 19: n? 2277). 
A raiz (o verbo e seus derivados aqui alistados) ocorre 51 vezes. 

A primeira conotação da raiz faz paralelo com a variante qãrâ' em seus usos 
cúlticos (cf. Êx 3.18; Nm 23.2-3) e hostis (militares, Dt 25.18). 

O segundo significado claramente se vê em casos em que, como princípio geral, os 
homens renunciam ao controle humano (ou autocontrole) dos acontecimentos. É 
interessante que as Escrituras imediatamente corrijam o conceito errôneo que Hamã teve 
dos eventos (Et 4.7), ao deixar claro que tudo ocorreu pela providência soberana de Deus. 
Quando se recusou a deixar Benjamim ir para o Egito (Gn 24.12), Jacó empregou uma 
palavra que não envolvia condenação dos irmãos. Aparentemente ele ainda não suspeitava 
o mal que tinham feito a José (observe-se o uso de qãrã', Gn 42.38; Êx 1.10). Saul 
assegurou à feiticeira de En-Dor que, mesmo praticando a sua arte em favor dele, ela 
estaria livre de enfrentar castigo. Tudo transcorreria na mais absoluta discrição (1 Sm 
28.10). 

O segundo sentido também se vê em ocasiões em que a providência divina é a causa. 
O servo de Abraão ora para que Deus controle os acontecimentos e faça com que o seu 
pedido seja atendido (Gn 24.12; cf. Gn 27.20). Deus confronta os deuses falsos (não-
deuses), desafiando-os a revelar aquilo que "acontecerá". Sua onipotência e onisciência não 
têm paralelo. Ele sabe por que faz todas as coisas acontecer (Is 41.22-23; 46.8-11; cf. Nm 
11.23) e, por isso, a seu próprio critério, revela os eventos futuros (Dn 10.14; cf. o uso de 
qãrã', Gn 49.1; Dt 31.29). Assim sendo, nada acontece por acaso ou por causa do 
destino. Deus controla tudo. Embora seja (e porque é) assim, o homem é responsável por 
aquilo que faz sem intenção e por aquilo que ele não provoca (cf. Dt 23.10 [11]). Ele está 
preso às leis de Deus e não pode alegar que fez por acaso ou de improviso para justificar 
as suas violações (2 Sm 1.6). O maior exemplo disso é, de fato, o pecado adâmico. 
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2068 rnp (qãrâ) 

O dilema de Eclesiastes é acentuado pela falta de sentido das realizações humanas 
diante do controle soberano (Pv 16.33) da providência divina (Ec 2.14; 9.11; 3.19). 
Eclesiastes conclui que o homem, criatura, não deve questionar o criador, mas obedecer-
lhe (12.13-14). Acertadamente já se disse que a idéia de fatalidade ou acaso é totalmente 
estranha à mente hebraica (G. H. TREVOR, Chance, ISBE, v. 1, p. 593). É possível, no 
entanto que a idéia da fatalidade seja encontrada na boca de filisteus pagãos (1 Sm 6.9) 
ou dos egípcios (Êx 1.10). 

qãreh . Acidente (noturno). Esse substantivo denota um acontecimento fora do controle 
humano, a emissão noturna que polui o homem, seja ela de sêmen ou diarréia (Dt 23.10 
[111, somente). 

qcri . Enfrentamento. Esse substantivo (somente em Lv 26) denota um encontro hostil 
com a intenção de lutar. Ocorre sete vezes. 

miqreh. Acontecimento, sorte, destino. Esse substantivo com mem prefixai denota as 
conseqüências do sentido de "acontecer", "ocorrer", existente na raiz verbal. Aparece dez 
vezes. 

qôrâ . Viga. Esse substantivo denota aquilo que é resultado de cortar algo em pedaços 
menores (2 Rs 6.2); pode tornar-se parte de um prédio (2 Cr 3.7) e ser aquilo que fica 
sobre a cabeça da pessoa (Gn 19.8, ARA, "teto"). Ocorre cinco vezes. O substantivo pode 
estar relacionado com o verbo qãrâ no sentido de encaixar viga com viga. 

m c qãreh . Teto, caibro de telhado. Esse hapax legomenon denota a estrutura que cobre 
a casa, a qual pode empenar (Ec 10.18). O vocábulo se distingue do particípio piei (que 
é igual na forma) pela presença de um dagesh (indicativo do artigo definido), muito 
embora o mem sobre o sh'wa secante normalmente rejeite o dagesh (SI 104.3). 

L.J.C. 

qiryâ. Cidade. Vocábulo talvez derivado da raiz qãrâ, que significa "encontrar-se", sendo 
a cidade um local de encontro de pessoas. O sinônimo 'ir é a palavra mais usual, sendo 
que qiryâ é empregada basicamente na poesia. 

Cidades específicas são designadas por essa palavra: Gileade (Os 6.8), Seom (Nm 
21.28) e Damasco (Jr 49.25). Na maioria das vezes a cidade é Jerusalém. Conquanto 
esteja sitiada (Is 29.1 — aqui a cidade é chamada de Ariel), ela não cairá frente aos 

* _ 
assírios (Is 33.20). E a cidade do grande rei (SI 48.2 [31), o qual é a sua defesa segura. 

A expressão "Grande Rei" originariamente fora o título dos reis da Babilônia e da 
Assíria (cf. 2 Rs 18.19, 28; Judite 2.5). Agora ele é atribuído ao Senhor (cf. SI 47.2; 95.3; 
Ml 1.4). Mesmo no NT, a expressão "cidade do grande Rei" designa Jerusalém (Mt 5.35). 
Isaías assinalou que Jerusalém, a cidade outrora fiel, era agora uma prostituta, i.e., infiel 
(1.21; cf. Os 4.1), mas a justiça será restaurada nela, e ela tornará a ser chamada de 
cidade de justiça e cidade fiel (1.26). Isso significa que Jerusalém se caracterizará não 
somente como cidade piedosa e leal, mas que também será firmemente estabelecida (essa 
expressão é usada em referência à dinastia davídica, 2 Sm 7.16; SI 89.37 [38]). Jerusalém 
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2069 rnp (,qãrah.) 

pode ser chamada de "Cidade Permanente" assim como Roma é atualmente chamada de 
"Cidade Eterna". 

O vocábulo é empregado no construto junto com outras palavras para formar nomes 
próprios: Quiriate-Arba, "cidade de quatro" (lit., Js 14.15; 15.13; 21.11), Quiriate-Baal, 
"cidade de Baal" (lit., Js 15.60), Quiriate-Huzote, "cidade de ruas" (Nm 22.39), Quiriate-
Jearim, "cidade de florestas" (1 Sm 6.21), e Quiriate-Sefer, "cidade do escriba ou do oficial 
de alistamento"; cf. sõpêr (Jz 1.11). 

Várias características e atividades são atribuídas à cidade. Ela pode ser pecadora (Hc 
2.12), mas também fiel (Is 1.21) e justa (Is 1.26). Pode estar estrategicamente localizada 
(Dt 2.36), ser fortificada (Is 25.3) e ser vista como um lugar de segurança (Pv 10.15; Pv 
18.11). A cidade pode regozijar-se (Pv 11.10; Is 32.13), exultar (1 Rs 1.41, 45; Jó 39.7; Is 
22.2) e ser caótica (Is 24.10; Gn 1.2). 

Bibliografia.: — TIIAT. v. 2, p. 681-3. 
C.S. 

r n p (qãrã). Veja os n?s 2 077c, 2 068, 2 068e. 

2"hp (qãrôb). Veja o n! 2 065d. 

2069 r n p (qãrah) /, ser calvo. 

Termos Derivados 

2069a t rnp (qêrêah) calvo. 
2069b "i-nnip (qorhâ) calvície. 
2069c tnrnp (qãrahat) calvície da parte detrás da cabeça. 

Essa raiz denota a falta de cabelos na cabeça. Isso pode ser resultado de raspar (Mq 
1.16, em (\uegãzazy "tosquiar" aparece em paralelo; Jó 1.20; Jr 7.29), de arrancar (mãrat , 
Ne 13.25), de lepra (Lv 13.42) e de outras causas naturais (Lv 13.40?). Quanto a 
sinônimos, vejam-se gãzaz, "tosquiar", e gibbêah, "calvície anterior" (ARA, "antecalva"). 
A raiz ocorre 23 vezes. 

Sacerdotes (Lv 31.5; cf. Jr 41.5) e leigos (Dt 14.1) são proibidos de tosar 
ritualisticamente a cabeça numa imitação dos ritos cananeus de luto, pois, na condição 
de servos e filhos santos de Deus, eles devem se abster de toda a idolatria (cf. o 
comentário de Barnes sobre Mq 1.16). Nem toda calvície, contudo, é impura (Lv 13.40). 
Aliás, nem toda tosa feita na cabeça como expressão de pesar é proibida. Deus ordena (Mq 
1.16) e espera que o seu povo (Is 22.12) demonstre o mais profundo pesar pelo seu pecado. 
O castigo divino fará com que pranteiem os seus mortos (Ez 7.18; Is 3.24), mas não se 
humilharão mesmo com essa tragédia. O juízo derradeiro é precedido por uma cena de 
morte por todos os lados e de uma proibição de prantear (Jr 16.6). A calvície é um símbolo 
de pranto (Jr 47.5). 

A zombaria (J. W. KAPP, Baldness, ISBE, v. 1, p. 380 e s.) lançada contra Eliseu (2 
Rs 2.23) é especialmente humilhante porque demonstrou um desrespeito vergonhoso para 
com o profeta de Deus (qãlats, q.v.) e para com o próprio Deus. De acordo com a lei, o 
castigo deveria ser a morte (cf. qãlal, e Lv 20.9). 

1373 



2070 m p (qrh ) 

qêreah. Calvo. Esse substantivo ocorre duas vezes e denota o estado de qãrah. 

qorhâ . Calvície. Esse substantivo se refere especificamente à cabeça raspada como 
expressão de profunda tristeza. Ocorre 11 vezes. 

qãrahat . Calvície da parte detrás da cabeça Esse substantivo (que ocorre quatro 
vezes) se refere especificamente à calvície do cocuruto da cabeça, em contraste com 
gabbahat, que designa a calvície da parte frontal da cabeça (Lv 13.42). 

L.J.C. 

2070 m p (qrh). II. Aceita como raiz de: 

2070a r n p (qerah) geada, gelo (e.g., Gn 31.40; SI 147.17). 

n rnp (,qãrahat). Veja o n? 2 069c. 

n p (ç*rf). Veja o n? 2 068b. 

K n p (qãri 0. Veja o n? 2 063b. 

rrnp (qiryâ). Veja o n? 2 068g. 

2071 ÜHp (qãram) estender sobre, pôr sobre (Ez 37.6, 8). 

2072 jHp (qãran) brilhar (qal); ter chifres (hifil). Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2072a t ]7p (qeren) chifre. 

Esse verbo denominativo de qeren denota, primeiramente, aqueles raios fulgurantes 
que brotam do rosto de Moisés depois de ele se encontrar com Deus (Êx 34.29) e, em 
segundo lugar, o ter chifres (SI 69.31 [32]). Foi esse erro de tradução na Vulgata, em que 
a palavra que aparece é "chifre", que levou Miquelângelo a colocar dois chifres pequenos 
na cabeça de Moisés na famosa estátua que fez. Observe-se o mesmo erro de tradução na 
KJV em Habacuque 3.4. O uso do qal denota a forma de um chifre em vez do chifre 
propriamente dito. Deve-se contrastar a raiz com 'ãhal, 'ôr, hãlal, et al., que denotam 
um "brilho" e não a forma. A raiz ocorre 77 vezes (quatro como verbo). 

qeren. Chifre, raio (de luz), monte. O vocábulo denota basicamente o chifre de diversos 
animais (carneiro, boi selvagem). (Cf. o ugarítico qrn, UT 19: n? 2279). Presas de elefante 
eram chamadas de chifres (ou erroneamente interpretadas como tais, Ez 27.15). Uma 
denotação derivada que ocorre com certa freqüência tem que ver com força, orgulho e 
vigor. L. Schmidt acertadamente declarou: "No AT o chifre não é apenas uma expressão 
de força física na ação simbólica dos profetas (2 Rs 22.11) ou na descrição visionária do 
poder que dispersou Israel (Zc 2.1-4); é um termo direto para poder" (TWNT, V. 3, p. 669). 
(Cf Dt 33.17; 2 Sm 22.3; SI 18.2 [3].) Schmidt assinala ainda que, conquanto dentes, boca 
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2075 p j ? (qãrats) 

qãra. designa a ação de rasgar tecido ou algo semelhante (exceto em Jr 4 .30 ; 2 2 . 1 4 ) . 

Ocorre 63 vezes. Deve-se fazer distinção entre, de um lado este vocábulo, e, de outro, 
bãqci, "fender", "rachar" (usado em referência à ação de fazer um buraco em objetos 
duros), gozai, "arrancar de", pãnaq, "partir em dois", tãrap, "esquartejar", tsãrat, 

"esfolar algo", shàbar, "despedaçar", e cf. o sinônimo param, "rasgar". Cf. o aramaico qrq 

( W . D O N N E R & H . R O L U G , KAI, V. 2 , p. 42 ) , "rasgar", "difamar" (?) ( S I 3 5 . 1 5 , IBB, 

"difamar"). 
Pode-se empregar qãra' com o sentido literal de rasgar um tecido (Lv 13 .56 , 1 Sm 

1 5 . 2 7 ) ou figuradamente para designar a ação em que um reino é arrancado a uma 
dinastia ( 1 Sm 15 .28 , et al.). Na maioria das vezes refere-se a uma ação que é fruto de 
uma aflição intensa e profunda (rasgar a roupa de cima e a de baixo na altura do peito, 
como que desnudando a tristeza do coração; cf. o comentário de KD sobre Lv 10 .6 ) . Isso 
ocorria ao se receber pela primeira vez a notícia da morte de alguém (Gn 3 7 . 2 9 ) ou de 
uma outra tragédia (Nm 14.6; Js 7.6). "Rasgar" a roupa podia ser acompanhado de vestir-
se de pano de saco (saq, q.v.; Gn 37 .34 ) , pôr poeira ou cinza sobre a cabeça ( 1 Sm 4 . 1 2 ) , 

tirar os sapatos ( 2 Sm 15 .30 ) e pôr as mãos sobre a cabeça ( 2 Sm 13 .19 ) . Em duas 
ocasiões, quando o rei de Israel admitiu a sua incapacidade de curar ou de fornecer 
comida, Eliseu demonstrou que o Senhor, a quem o povo abandonara, era na realidade 
o verdadeiro rei de Israel ao curar Naamã e ao fornecer comida (2 Rs 5.7 e ss.; 6.30 e ss.). 
(Cf. R. D E V A U X , AI, p. 59 ) . Israel foi proibido de imitar os rituais cananeus de pesar (cf. 
qãrah), os quais determinavam a raspagem da barba e da cabeça (Lv 21 .5 ; Dt 14 .1 ) . De 
maneira que a insistência em tais práticas indicava a falta de instrução até mesmo entre 
os piedosos da época de Jeremias (Jr 41 .5 ) . Esdras ( 9 . 5 ) não raspou mas arrancou o 
cabelo, com isso indicando uma ira violenta e uma indignação moral (KD). Deus fará com 
que o seu povo rebelde pranteie — ele rasgará os seus peitos (Os 13 .8 ) . Ele também diz 
a seu povo para se arrepender e rasgar os corações, em vez de rasgar as roupas (J1 2 . 1 3 ) . 

Bibliografia: — D E W A R D , Eileen F. Mourning customs in I, II Samuel. JJS 23:1-27; 
145-66. 

L.J.C. 

2075 |Hp (qãrats) estreitary formar. 

Termo Derivado 

2075a |Hp (qerets) inseto que morde, mutuca (ARA) (Jr 46.20). 

Essa raiz se refere a coisas que se apertam. Aplica-se a olhos, lábios e barro. Ocorre 
em ugarítico (UT 19: n? 2280, 2281) com o sentido de "morder" e "modelar" (o barro numa 
figura). Observe-se também o acadiano q/karãtsu. A raiz ocorre seis vezes. 

No grau qal a raiz indica um "gesto maldoso e traiçoeiro" (KD, Psalms /, p. 427). 
"Piscar" não é uma tradução apropriada (SI 35.19; et al.) pois tem a conotação de 
divertimento e não a de hostilidade. Talvez "estreitar os olhos" ou "apertar a vista" 
represente melhor um olhar enganoso e maldoso. Por conseguinte, "aquele que aperta a 
vista causa tristeza" (lit., Pv 10.10). Em favor dessa interpretação há ainda Provérbios 
16.30, que diz que o homem violento "fecha os olhos" e "tranca [qãrats] os lábios" (ARA, 
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2081 Büp (qst) 

"morde"). Aparentemente essa passagem procura descrever um homem impiedoso cujos 
olhos estáo fechados para os problemas dos outros e que cerra os lábios, num gesto de 
dura crueldade. 

Uma conotação totalmente diferente ocorre em Jó 33.6 em que os cognatos ugarítico 
e acadiano, que têm o sentido de "modelar o barro", se aplicam figuradamente à criação 
da humanidade e, por conseguinte, à própria origem de Jó. Esse uso é encontrado no 
Hodayot, um dos M M M , por influência da passagem de Jó (T. H. G A S T E R , The Dead Sea 

scriptures, Doubleday, ed. rev., 1964, p. 183). 
L.J.C. 

2076 PpTf? (<qarqa0 chão (e.g., 1 Rs 6.15; Am 9.3). 

2077 *~np (qãrar ) I, estar frio (somente no hifil, Jr 6.7; BJ, "fazer brotar"). 

Termos Derivados 

2077a l p (qar) fresco (Pv 17.27; Jr 18.14; Pv 25.25). 

2077b np (qõr) frio (Gn 8.22). 

2077c Pnp (qãrâ) frio (e.g., Na 3.17; Jó 24.7). 

2077d r n p ç (m'qérâ) frescor (Jz 3.20, 24). 

2078 *~np (qãrar) II, derrubar. Ocorre somente uma vez, no pilpel (Is 22.5). 

2079 2Hp (qrsh). Aceita como raiz de: 
2079a e r p (qeresh) tábua, tábuas (e.g., Êx 26.18; Ez 27.6). 

r n p (qeret). Veja o n? 2 068h. 

2080 rròp (qéh). Aceita como raiz de: 

2080a r ráp (qaswâ) tipo de cântaro, jarro (e.g., Êx 37.16; 1 Cr 28.19). 

2080b nçp (qeset) vaso para tinta, tinteiro (Ez 9.2, 3, 11). Variante de qeset. 

r rôp (qaswâ). Veja o n? 2 080a. 

2081 afop (gsí). Aceita como raiz de: 

2081a H^ípp (q'sttâ) unidade monetária de valor desconhecido (Gn 33.19; 
Js 24.32; Jó 42.11). 

nerfcp (qesttâ). Veja o n? 2 081a. 

ràptpp (qasqeset). Veja o n! 2 082a. 
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2082 éróp (qss) 

2082 rop (qss). Aceita como raiz de: 

2082a nçpípp (qasqeset) escama de peixe (e.g., Dt 14.9, 10 = Lv 11.9, 10, 12). 

Op (qash). Veja o n? 2 091a. 

2083 Küp (qsh 0. Aceita como raiz de: 

2083a nÇ2?p (q ishshu 'á )pepino (Nm 11.5). 

2083b rtàpq (miqshâ ) /, pepinal (Is 1.8; Jr 10.5). 

2084 DQp (qãshab) ouvir, estar atento, rfar ouvidos a. 

Termos Derivados 

2084a "^ípp (qesheb) atenção. 

2084b tn^p (qashshãb) atento. 

2084c t^Çp (ças/is/iuò) atento. 

Essa raiz denota a atividade de ouvir, destacando o prestar bastante atenção ou o 
obedecer. Compare-se com shãma' (um sinônimo quase idêntico), 'ãzan, "dar ouvidos", 
e 'ãnâ, "responder", e também o antônimo mã'an, "recusar". Esse vocábulo aparece em 
paralelismo sinônimo com'ãsây "fazer", no sentido de obediência às leis (Ne 9.34). Aparece 
54 vezes, quase exclusivamente em poesia. 

Deus exige que o homem dedique bastante atenção (obediência) à sua palavra. Saul 
erroneamente exaltou a importância do sacrifício em prejuízo da obediência. Samuel, ao 
lembrá-lo de que Deus prefere uma obediência consciente responsável, enunciou o 
princípio central da religião (1 Sm 15.22; cf. Dt 6.4-6) e do sacrifício do AT. Por meio de 
seus profetas (e.g., Jr 6.17, 19), Deus repetidas vezes convocou o povo a prestar atenção 
às advertências de juízo iminente (Is 28.23), mas o povo não o fez (Is 48.18; Jr 6.19; 
18.18). Finalmente Deus convocou todas as nações a atestar o livramento que ele 
prometera, a fim de vindicar o seu nome (Is 49.1) e julgar toda a rebelião (Is 34.1). 
Aqueles que não ouvem (i.e., não prestam atenção) são soberanamente subjugados de 
modo que têm de ouvir. O pedido e a ordem de Deus são executados. Entretanto, os 
pedidos que o homem faz a Deus suplicam por atenção sem, no entanto, impor 
aquiescência por parte de Deus (cf. SI 10.17; 55.2 [3]; cf. 'ãnâ). 

qesheb. Atenção. Esse substantivo com segol (v) (que ocorre três vezes no AT) torna 
concreta a ação verbal. 

qashshãb. Atento. Esse adjetivo (que aparece duas vezes no AT; quanto à forma, veja-se 
GKC §846) é empregado figuradamente em referência aos ouvidos de Deus. Ele dá atenção 
aos pedidos que lhe são feitos. 
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qashshub. Atento. Grafia alternativa de qashsháb. 

Bibliografia.: — THAT. v. 2, p. 684-8. 

L.J.C. 

2085 Htpp (qãshâ) /, ser duro, ser severo. 

Termos Derivados 

2085a fHíDp (qãsheh) duro, crueí. 
2085b rDp (ç'sAí) obstinação. 

A raiz qãshâ aparentemente surgiu num contexto agrícola. Ressalta, primeiramente, 
o efeito subjetivo exercido por um jugo excessivamente pesado, que é duro de suportar, 
e, em segundo lugar, a resistência rebelde que o boi tem ao jugo. Quanto a sinônimos, 
vejam-se kãbed, "pesado" (com ênfase no peso exercido pelo objeto), hãzaq, "forte" (com 
ênfase na pressão exercida), hãmas, "violento", "cruel", 'akzãr, "feroz". Observe-se que 
qãshah, com a mesma grafia variante em aramaico, possui sentido semelhante ao de 
qãshâ. Esta raiz (junto com os derivados aqui relacionados) ocorre 64 vezes. 

Diversas passagens empregam a metáfora de um jugo Çôl), que é duro de suportar 
(e, conseqüentemente, cruel e opressivo): a escravidão no Egito (Êx 1.14), o governo de 
Salomão (1 Rs 12.4, hiperbolicamente?) e o exílio na Babilônia (Is 14.3). O jugo de Cristo, 
por outro lado, é fácil (Mt 11.29-30), embora também exija submissão (Fp 4.3) e disciplina 
(2 Co 6.15). Outras situações enfatizam apenas a idéia de "ser duro de suportar" (Gn 
35.16; Gn 42.7; SI 60.3 [5]); cf. o significado "difícil" (Dt 1.17; 15.18). O outro lado da 
palavra (as idéias de "crueldade" e "opressão") desenvolve o sentido de "ferocidade" (ARA, 
"furor", Gn 49.7; Is 27.8). 

Um emprego freqüente do vocábulo diz respeito aos súditos teimosos (obstinados) do 
Senhor. A semelhança de bois rebeldes, Israel, que se tinha entregado à adoração de 
bezerros, rapidamente se desviou do serviço do Senhor (Êx 32.9). O espírito de Israel 
continuou (em sua maior parte) teimoso, incorrigível e resistente à orientação de Deus (Dt 
10.16; Jz 2.19; 2 Rs 17.14; Ne 9.16) e do seu Santo Espírito (cf. At 7.51). Faraó, de acordo 
com a decisão divina (Êx 7.3), recusou obstinadamente a direção divina (Êx 13.15). Ana 
empregou essa palavra para descrever a serenidade que a grande aflição criara dentro 
dela (1 Sm 1.15). 

qãsheh. Duro, cruel, obstinado, rígido. Esse adjetivo modifica os seus objetos, 
empregando uma distribuição semântica paralela à do verbo. 

qeshi. Obstinação. Esse hapax legomenon (Dt 9.27) é usado por Moisés para caracterizar 
a reação de Israel à orientação divina. 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 689-91. 
L.J.C. 

2086 n^p (qshh). II. Aceita como raiz de: 
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2086a ndpC (miqsheh). Um hapax legomenon de significado incerto e usado em 
Isaías 3.24. A NIV traz "cabelo bem-penteado", referindo-se talvez à suposta 
maestria do penteado. 

2086b HÇpC (miqshâ ) //, obra batida, objetos de culto em ouro ou prata 
finamente decorados (Êx 25.18, 31; Nm 10.2). 

2087 *nç?p 0qãshah) endurecer. Esse verbo ocorre apenas no hifil (e.g., Is 63.17; Jó 
39.16). 

2088 Otpp (qõshet) arco (SI 60.6). Uma grafia variante de qeshet (q.v.). 

2089 (qsht). Aceita como raiz de: 
2089a Çüp (qõsht) verdade (Pv 22.21, somente). 

2090 (qãshar) amarrar, conspirar. 

Termos Derivados 

2090a t~lCjp (qesher) conspiração. 
2090b nntap (qishshurtm) cinto (Is 3.20; Jr 2.32). 

Basicamente essa raiz denota a ação de amarrar ou prender algo a alguma coisa. 
Também é usada para designar a ação de unir seres humanos entre si. Seus sinônimos 
são 'ãnad, "prender" (ocorre somente duas vezes, veja-se Pv 6.21), 'ãsar} "prender", 
"amarrar com uma corda ou um objeto mais grosso", hãbash, "envolver com um objeto 
largo". Sinônimos do sentido secundário, o de "conspirar", são nãbal, "revelar-se 
enganoso", e kãrat berit> "fazer um pacto". A raiz (com os derivados aqui relacionados) 
ocorre 60 vezes. 

O sentido básico dessa raiz, "amarrar", surge claramente em Gênesis 38.28, que diz 
que a mão de Zerá foi marcada amarrando-se-lhe um fio vermelho. Raabe recebeu 
instruções para amarrar um fio vermelho na sua janela, a fim de identificá-la (Js 2.18). 
Deus mandou os israelitas amarrar as leis (palavras) divinas em suas testas e mãos (Dt 
6.8). Desse modo, os seus pensamentos e as suas ações deviam ser governados pela 
palavra divina. Os mandamentos de pais e mães piedosos (Pv 6.21), assim como a verdade 
e a bondade, devem ser amarrados aos dedos (ou pescoço, Pv 3.3) da pessoa e escritos no 
seu coração (cf. Jr 31.31 e ss.). Na consumação Sião há de ostentar os filhos que lhe foram 
restaurados da mesma forma como uma noiva ostenta as suas jóias (Is 49.18). Podemos 
talvez acrescentar que os piedosos devem igualmente ostentar a palavra de Deus (H. 
LEURING, Finger, em ISBEy v. 2, p. 1111). Os praticantes do judaísmo dos dias de Jesus 
certamente tinham cumprido o mandamento de literalmente amarrar a palavra de Deus 
em si próprios, mas, por acrescentar outras idéias ao mandamento, tinham feito com que 
deixasse de ser um ornamento e passasse a ser um peso opressivo (Mt 23.4). 
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Deus lembra Jó de que somente Ele prende as estrelas em seus lugares (38.31) e 
controla animais selvagens (39.10) e possivelmente mitológicos (mas cf. 40.19; 41.5 
[40.29]). 

Pode-se aplicar esse vocábulo aos relacionamentos humanos. As pessoas podem 
amarrar-se (inseparavelmente) pelo amor (Gn 44.30; 1 Sm 18.1) ou numa conspiração (1 
Rs 16.9). Caso descobertos, pactos de traição eram denunciados (2 Cr 23.13) e muitas 
vezes redundavam em morte (2 Sm 15.12; 2 Rs 17.4). Vale assinalar que, em épocas 
difíceis, profetas que anunciaram o conselho de Deus foram acusados de traição (Am 7.10; 
Is 8.12) pelos verdadeiros inimigos da teocracia (E. J. Y O U N G , Isaiah I, Eerdmans, 1967, 
p. 311) — os líderes de Israel (Is 8.13 e s.; Jr 11.9). 

qesher. Conspiração, traição, tratado. Esse substantivo com segol (v ) denota em 
Isaías 8.12 "uma conspiração com o propósito de trair" (YOUNG, op. cit., p. 310). Essa é 
mais do que uma simples aliança como aquela da Síria e Israel contra Judá. O 
substantivo ocorre 16 vezes (seis como acusativo cognato de qãshar). 

Bibliografia: — DRIVER, G. R. TWO misunderstood passages of the Old Testament. 
JTS 6:82-7. 

L.J.C. 

trntép (qishshurtm). Veja o n? 2 090b. 

2091 *BX£lp (qãshash) I, juntar restolho. Verbo denominativo que só ocorre no poel 
(e.g., Êx 5.7; Nm 15.32, 33). 

Substantivo de Origem 

2091a Op (qash) restolho, palha (e.g., Is 5.24; Na 1.10; J1 2.5). 

2092 (qãshash) II, juntar restolho, juntar gravetos. Ocorre somente no qal 
e no hitpoel (Sf 2.1). Significado incerto. 

2093 HÇp (qeshet) arco. 

A palavra qeshet denota a arma do caçador (Gn 27.3) e do soldado (1 Sm 31.3) com 
a qual se atiram flechas (1 Rs 13.15 e ss.). Seu cognato ugarítico é qsht (UT 19: n? 2287). 
O vocábulo ocorre 77 vezes. Derivação incerta. 

O arco, uma arma comum no antigo Oriente Médio, não era tão comum no Israel 
primitivo. Os benjaminitas, no entanto, eram arqueiros de renome (Jz 20; 1 Cr 8.40). 
Jônatas usava um arco (1 Sm 20.20), e mais tarde o arco se tornou a arma de líderes e 
reis (2 Rs 9.24; SI 18.34 (351). Aparentemente o lamento de Davi se tornou um elemento 
permanente do treinamento do exército de Israel, de modo que em 2 Samuel 1.18 o 
enigmático qeshet pode ser o título (ou parte do título) da canção usada nesse 
treinamento. É bem possível que à época de Jeroboão o arco tenha-se tornado a arma 
nacional de Israel (Os 1.5, 7). Em períodos posteriores os arcos podiam ser montados com 
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bronze (SI 18.34 [351; contudo, veja-se AI, p. 243) ou de chifre (AI, p. 243; B. C O U R O Y E R , 

Corne et are, RB 73:510-21). Grandes arcos de combate eram manejados pisando numa 
das pontas; por conseguinte, a expressão dãrak qeshet, "curvar o arco" (lit., "pisar o 
arco"), tem o sentido de preparar para atirar (Jr 50.14; cf. G. E A G E R , em ISBE, p. 233). O 
emprego conjunto das palavras "espada" e "arco" freqüentemente indica todas as armas 
e até mesmo a própria guerra (Gn 48.22; Js 24.12). Um arco "enganoso" (torto) nunca 
deixa acertar o alvo (Israel, SI 78.57; Os 7.16). 

Deus controla o arco do homem (Gn 49.24). A flecha encontra o alvo por causa da 
direção divina (esp. 1 Rs 22.34; 2 Rs 13—16). O arco quebrado pode representar a derrota 
(1 Sm 2.4) e/ou a paz determinadas por Deus (Deus pacificamente "pendura" [ARA, "põe"], 
Gn 9.13; cf. SI 76.3 [4], 46.9 [10]; Os 2.18 [20]). 

Bibliografia: — YADIN, Y. The art of warfare in Bible lands. 2 vols. McGraw-Hill 
1963. 

L.J.C. 

2094 rtôp (qashshât) arqueiro (Gn 21.20; Jr 4.29). 
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2095 HIO (rã'â) very olhar, inspecionar. 

Termos Derivados 

2095a (rãeh ) que vê (Jó 10.15, somente). 

2095b frrçn (rõ'eh ) /, vidente. 
2095c (rõ Wi) //, visão profética. 
2095d TWn (r"út) olhada (Ec 5.10, somente). 

2095e (r* ?) espelho (Jó 37.18, somente). 

2095f ^ aspecto, aparência. 
2095g (mar 'ó) /, visão. 

2095h n^TQ (mar'â) //, espelho (Êx 38.8, somente). 

2095i tni^nQ (mar'eh) vista, aparência. 
2095j {r*'übên) Rúben. 

Os sentidos ampliados e metafóricos incluem: no qal, os de "considerar", "perceber", 
"sentir", "entender", "aprender", "desfrutar": no nifal, os de "ser visto" ou "revelar-se"; no 
pual, o de "ser visto"; no hifil, os de "fazer ver", "mostrar", "levar a sentir/conhe-
cer/desfrutar"; no hofal, os de "ser feito ver", "ser mostrado"; no hitpael, o de "olhar-se um 
ao outro". 

O sentido literal do verbo não requer comentário especial, pois é a palavra 
costumeira para ver com os olhos (Gn 27.1). Mas o verbo possui sentidos mais 
abrangentes e metafóricos. Alguns desses aparecem nas definições acima. Cinco deles são, 
no entanto, de especial importância. 1) rã 'â designa a aceitação da palavra de Deus tal 
como entregue por seus mensageiros designados. Esta aceitação envolve salvação, 
entendimento e fé. Em Isaías 6.10 "ver com os olhos" é ouvir a Palavra de Deus, entendê-
la e voltar-se para ele. Por outro lado, na mesma passagem, endurecer o coração contra 
Deus é fechar os olhos (Is 6.10). No versículo anterior, porém, "ver de verdade", r*'â 
rã'ô (lit. "vede vendo", o imperativo masculino plural do qal seguido do infinitivo 
absoluto; ARA, "vede, vede") é empregado em referência ao simples ato de percepção 
intelectual da mensagem do profeta de Deus. Podem-se encontrar ainda outros exemplos 
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do sentido de entender com fé: Isaías 52.10, 15; 2 Crônicas 26.5; Salmos 63.2 [31; 69.23 
[24], et al. 2) rã'â possui o sentido do ato de aceitação, especialmente por parte de Deus. 
Deus diz a Noé: "tenho visto que és justo" (ffiB, Gn 7.1). Outro exemplo é Números 23.21. 
3) Outro sentido é o de "prover", em geral com referência à provisão divina: 1 Samuel 
16.1; Gênesis 22.8, 14 (em português existe um sentido relativamente próximo na frase 
"olhar por [alguém]"). 4) "Ter respeito por" é outro sentido, especialmente referindo-se a 
Deus como alguém que age com misericórdia (Is 38.5; SI 138.6). Veja-se um sentido 
parecido também em Salmos 66.18. 

5) De especial importância é o fato de que rã 'd, bem mais do que qualquer outra 
palavra, é usado para descrever o ato em que um profeta autêntico recebe oráculos da 
parte de Deus. Isso se encontra sugerido no texto básico a respeito, Números 12.6. A parte 
de Deus na revelação é denominada mar'â, "visão", um substantivo derivado de rã'ã, 
como também ocorre em dez outros textos (Gn 46.2; 1 Sm 3.15; Ez 1.1; 8.3; 40.2; 43.3; Dn 
10.7-8, 16). Veja-se também mar'eh. De muita importância é o fato de que rã'â é 
empregado muitas vezes nos profetas maiores e menores com este exato sentido: Isaías 
6.1; Jeremias 1.11, 12, 13; Ezequiel 1.1, 4, 15, 27, 28; 2.9; 8.2, 6, 7, 10, 15; 10.1, 9; 11.1. 
O sinônimo hãzâ (q.v.) é usado no mesmo sentido. 

Um nome para o nãbt\ "profeta", é rõ'eh, "vidente", o que sugere que o ato de ver 
a mensagem de Deus (mediante sonhos ou visões) era tão importante que o porta-voz 
(nãbi0 podia ser chamado de "aquele que vê coisas divinas", i.e., "vidente" (1 Sm 9.9, 11, 
18, 19; e pelo menos mais sete outras vezes no AT). Esse aspecto impunha certos limites 
à comunicação profética acerca do futuro e à interpretação profética, conforme Deus teve 
o cuidado de salientar (Nm 12.4-8) e os profetas pesarosamente admitiam (Dn 8.27; 12.8). 
Com freqüência a visão requeria mais interpretação. 

rõ'eh. Vidente. Sinônimo de nãbi, "profeta", morfologicamente um particípio do grau 
qal do verbo ra'â: "vidente", "aquele que vê". É empregado muitas vezes com esse sentido 
genérico. É, no entanto, usado 12 vezes no AT como uma alternativa para nãbi, "profeta". 
É sempre traduzido por "vidente". Sempre que o nãbi', o "porta-voz de Deus", recebia 
sua mensagem mediante visões, esse nome era apropriadamente empregado. É sempre 
usado com o artigo (hãrõeh), exceto uma vez em 2 Samuel 15.27, em que o sentido 
requer a forma sem o artigo. Às vezes tem o holem pleno (rô 'eh), às vezes tem a forma 
defectiva (rõ'ek). Muitas vezes esse substantivo designa um profeta cujo nome também 
é apresentado: Samuel, Zadoque, Hanani. O substantivo alterna-se com hõzeh, que é 
usado 16 vezes, uma palavra com praticamente o mesmo sentido. Aparentemente rô'eh 
é o título mais antigo: "porque ao profeta [nãbi"] de hoje antigamente se chamava 
vidente [rõ'ehY (1 Sm 9.9). Gade foi tanto nãbi' quanto hõzeh (2 Sm 24.11). Esses três 
termos são usados numa mesma passagem em referência ao profeta do AT: "Os atos, pois, 
do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, 
registados por Samuel, o vidente [rõe/il, nas crônicas do profeta [nãbi'] Natã e nas 
crônicas de Gade, o vidente [hõzeh]" (1 Cr 29.29). 

"Uma vez que, evidentemente o mesmo indivíduo é designado por esses três termos, 
qual é a diferença (se é que há) entre eles?... O vocábulo nãbi' ... ressaltava a função 
objetiva ou ativa do mensageiro do Senhor ao proclamar a Palavra de Deus. Os termos 
rõ'eh e hõzeh, traduzidos por Vidente', enfatizavam, de outro lado, o elemento subjetivo, 
a saber a recepção da revelação divina pelo vidente. Em Isaías 30.10 os israelitas rebeldes 
dizem aos videntes: 'Não tenhais visões'. O termo profeta destacava os pronunciamentos 
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do profeta; rõ'eh e hõzeh indicavam o método pelo qual recebia a comunicação divina" 
(Hobart E. FREEMAN, An introduction to t/ie OT prophets, Moody, 1968, pp. 40-1). 

Vejam-se também "homem de Deus" (Dt 33.1; 2 Rs 4.9; etc.), "servo" do Senhor (1 Rs 
14.18; 2 Rs 9.7; 17.13; etc.) e "mensageiro" do Senhor (Ag 1.13; Ml 1.1). 

Os léxicos relacionam uma ocorrência (Is 28.7) da forma rõ'eh I I como sendo um 
substantivo com o sentido de 'Visão profética". Na medida em que os particípios em 
hebraico podem ser usados como substantivos e, na realidade, experimentam muitas 
características do substantivo (Gesenius, Hebrew grammar, p. 116), talvez seja melhor 
considerar essa ocorrência única como um particípio presente ativo de rã a que aqui 
significa o ato de ver, assim como a mesma forma, um pouco antes no mesmo capítulo (v. 
4), significa "aquele que vê". 

mar'eh. Vista, visão, aparência, semblante, beleza. Essa palavra merece atenção em 
três aspectos: 1) seu sentido básico geral; 2) o sentido especial aplicado ao "servo do 
Senhor" em Isaías; e 3) o sentido especial associado à profecia bíblica. 

1) Sentidos básicos essenciais. Derivado diretamente do verbo rã'â, "ver", mediante 
o simples acréscimo de um conhecido prefixo substantivador, esse vocábulo traz consigo 
muito da variedade de significados do verbo. O verbo aparece em cada um dos principais 
graus do verbo hebraico, com a possível exceção do piei, e — tal como ocorre em português 
— exibe toda espécie imaginável de sentidos literal, metafórico e ampliado. Como seria 
de esperar, a palavra rá'â aparece centenas de vezes. O substantivo mar'eh pode 
significar praticamente qualquer coisa que diga respeito à aparência externa, a maneira 
que as coisas aparentam. De modo que são usuais as noções de "aparência" ou fenômeno 
da coisa observada, seja isso comum (Lv 13.3, e dez vezes no capítulo) ou incomum (Êx 
3.3). O ato de olhar (Is 11.3) e a faculdade ou função da visão (Ec 6.9) são dois outros 
sentidos; também "aparência" no sentido de como algo parece ser exteriormente, em 
contraste com a realidade interior (1 Sm 16.7). Mediante uma ligeira ampliação de 
sentido, o vocábulo expressa a noção bastante usual de "rosto" ou "semblante", a parte do 
indivíduo que é visível aos olhos (Ct 2.14; 5.15). Adjetivos que indicam aquilo que é belo 
e desejável e também aqueles que designam o que é feio e indesejável são comumente 
usados junto com mar'eh. 

2) Sentido especial com referência ao servo do Senhor. 
a) O canto de abertura do último "Cântico do Servo" (Is 52.13; 53.12) traz este verso: 

"o seu aspecto [mar'êhú] estava mui desfigurado, mais o que de outro qualquer" (Is 
52.14). Essa afirmação estranha parece explicar por que muitos ficaram surpresos com 
o Servo quando o viram no Gólgota, o ponto mais baixo de sua carreira no que diz respeito 
à sua aceitação pelos homens. O que isso significa? Considerado (corretamente) como uma 
caracterização do que aconteceu a seu "físico" por ocasião da crucificação, as pessoas têm 
imaginado muitas coisas. Talvez se refira aos ferimentos físicos — e ninguém chegou a 
ser tão ferido ("mais do que o de outro qualquer"). Mas os Evangelhos destacam que 
nenhum de seus ossos foi quebrado. Com fogo, explosões, etc., diariamente pessoas sofrem 
ferimentos mais desfigurantes e carregam essas cicatrizes para o resto da vida. Alguém 
propôs o sofrimento íntimo de ser abandonado por Deus e pelos homens. Mas isso não tem 
nada que ver com mar'eh, que diz respeito à aparência exterior. É possível interpretar 
adequadamente mar'eh se iniciarmos pela expressão mètsh, "do que qualquer homem" 
(lit.), que é melhor traduzido por "do que uma pessoa adulta do sexo masculino". Em sua 
perfeição, dignidade e privilégio, o indivíduo de sexo masculino de nossa espécie foi 
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totalmente aviltado, não por esmagá-lo fisicamente, mas por destruir todos os indícios 
dessa perfeição, dignidade e privilégio, as quais o homem possui na condição de vice-
regente das criaturas da terra. Condenado como um criminoso, torturado como um 
gatuno, maltratado como alguém sem nenhuma posição social e então desconsiderado por 
seus executores, que faziam jogatina com as suas vestes — talvez isso tenha sido o 
cumprimento da expressão mishhat métsh mar'êhü, "estragado como um ser humano 
de sexo masculino no que diz respeito à sua aparência". 

b) Em Isaías 53.2 é dito acerca dele: "olhamo-lo, mas nenhuma beleza [mar eh] 

havia que nos agradasse". Embora próximo da última referência examinada, em que o 
sentido é um tanto quanto singular, aqui se emprega a mesma palavra com um 
significado praticamente único. Sem adjetivo qualificador de beleza, atração, amabilidade, 
etc., o simples substantivo significa "boa aparência", sendo, por conseguinte, traduzido 
aqui por "beleza". Para captar o sentido do vocábulo neste versículo, imagine-se o que o 
noivo quer expressar quando diz que sua noiva está com uma "aparência" linda em 
contraste com o que estaria expressando se dissesse que ela "quer aparecer". A "beleza" 
que faltava eram os ornamentos reais, os trajes vislumbrantes. A semelhança de João 
Batista, ele não estava vestindo roupas bonitas e não tinha os músculos flácidos, 
características daqueles que viviam nas cortes dos reis. Os judeus queriam um príncipe 
palaciano; Deus lhes ofereceu um carpinteiro musculoso. 

3) Sentido especial com referência à profecia bíblica. Existe um substantivo quase 
idêntico, mar'â, que se distingue de mar'eh apenas na segunda vogai. Esse vocábulo 
correlato é empregado quase exclusivamente para designar as visões como um veículo da 
revelação divina aos profetas. Em Ezequiel e Daniel os dois vocábulos se alternam nesse 
sentido óbvio. Veja-se BDB, p. 909. 

r^úbèn . Rúben. Eis um filho! O primeiro filho de Jacó, o qual teve com Lia, foi um 
favor especial que Deus concedeu a ela e, conforme o nome do menino parece indicar, uma 
bênção inesperada (Gn 29.32). Tem-se postulado um outro significado, considerando a 
palavra como uma forma abreviada de rã 'ü br<ãnyt, " [ Iavé] viu a minha aflição" [ou seja, 
a aflição de Liai; tendo, por conseguinte, o sentido de "compaixão de Deus". Embora no 
AT às vezes as derivações de nomes pareçam extravagantes — como às vezes parece 
acontecer com o dar nome aos filhos — certamente o sentido óbvio deve ser aquele 
pretendido. Entretanto, pode-se explicar um nome com um jogo de palavras que não 
depende da etimologia. De fato, "Rúben" pode significar "Eis um filho" e ao mesmo tempo 
soar suficientemente parecido com a idéia de "ele viu a minha aflição" para que isso fosse 
mencionado. 

Rúben revelou-se alguém cheio de energia e determinação, mas não muito 
disciplinado, envolvido em situações tanto vergonhosas quanto dignificantes, tanto 
perniciosas quanto edificantes (vejam-se Gn 37.22; 42.22, 37-38; 49.3-4). Ele cometeu um 
crime bem repulsivo (Gn 35.22), que deve ter ocorrido em condições de grande sedução. 
Mas isso lhe custou o direito de primogenitura — com o que a posição destacada de líder 
passou para Judá (Gn 49.8-10) e a porção dobrada para os filhos de José (Gn 48.5). Seus 
descendentes, a tribo de Rúben, aparecem com destaque na época da conquista, sendo a 
primeira tribo a se instalar, mesmo antes da transferência da liderança de Moisés para 
Josué (Nm 32). Depois disso quase não há informações sobre a tribo. Eles mantiveram os 
seus antigos costumes nômades, tendo instalado suas "bases" no planalto de Moabe ao 
norte do rio Arnom (uádi Mojib). A tribo foi tão instável quanto o seu ancestral Rúben e 
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2097 EKÔ (rõ'sh) 

esteve entre as primeiras tribos a perder a sua identidade com as migrações forçadas da 
antigüidade (2 Rs 10.33). As cidades dos rubenitas aparecem mais tarde na história sob 
a posse de Moabe. A informação teológica extraída da história de Rúben é principalmente 
ética — as lições são bastante óbvias: os males da poligamia, os perigos de estar distante 
dos centros de adoração, etc. 

Bibliografia: — D E L I T Z S C H , F . Biblical commentary on Isaiah. v. 3. — F R E E M A N , 

H . E . An introduction to the OT prophets. Moody, 1968. — M A C R A E , A . A . Prophets and 
prophecy. ZPEB. v. 4, p. 875-903. 

R.D.C. 

r r » n (r*'üí). Veja o n ! 2 095d. 
n n (r* t), n n (rõV. Veja os n~ 2 095e, f. 

2096 (rá'am ) levantar-se (Zc 14.10, somente). 

2096a C*n (r* 'ém) boi selvagem (e.g., Nm 23.22; Is 34.7). 

2096b nlDin (rã'môt) corais (Jó 28.16; Ez 27.16; Pv 24.7). 

r ràan (rã'môt). Veja o n? 2 096b. 

2097 2ÍÍÓ (rõ'sh) I, cabeça, pico, cume, parte superior, chefe, total, soma. 

Termos Derivados 

2097a (ri 'shâ )princípio, tempo remoto (Êx 36.11, somente). 

2097b nÇiÕ (rõ shâ) topo, pedra mais elevada (Zc 4.7, somente). 

2097c (ri'shôn) primeiro, iniciaL 
2097d (ri 'shõnt) primeiro (Jr 25.1). 

2097e tTTttftffn (ré'shit ) primeiro, princípio, melhor. 
2097f nTÜÇr-P (m'ra 'Oshôt) lugar junto à cabeça, cabeceira (e.g., Gn 28.11, 

18; 1 Sm 19.13, 16). 

O sentido básico dessa raiz é o de "cabeça". É comum em todas as línguas semíticas 
e, no AT, aparece aproximadamente 750 vezes em sua forma básica e na de seus 
derivados. É empregada para designar a "cabeça" como uma das partes do corpo (Gn 3.15) 
e, por extensão, para indicar as noções de "chefe" de família (Êx 6.14), "líder" das divisões 
de Israel (ARA, "cabeça"; Êx 18.25) e idéias afins. O caráter peculiarmente hebreu desse 
uso fica claro no AT com o fato de que a raiz raramente é empregada em referência a 
líderes das nações gentias. Também é usado para designar o pico ou cume de um acidente 
geográfico, como um monte ou montanha (Êx 17.9), a parte mais elevada de um prédio 
ou de um detalhe arquitetônico (Gn 11.4; 2 Cr 3.15) e a personificação desses detalhes (SI 
24.7, 9). A raiz foi usada em muitas expressões coloquiais para designar partes de plantas 
(Jó 24.24) ou de objetos (Gn 2.10) e como nome de artefatos. Nesta última categoria 
enquadra-se o uso da raiz nas expressões "pedra de remate" (lit. "pedra cabeça"; Zc 4.7) 
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2097 ( rõ 'sh ) 

e "principal pedra, angular" (lit. "(pedral cabeça de esquina"; SI 118.22). Essa passagem 
e uso são levados para o N T e citados por Jesus quando ele fala sobre ser rejeitado pelos 
judeus (M t 21.42; Lc 20.17; E f 2.20; 1 Pe 2.7). A raiz é amplamente usada no AT junto com 
outros termos para dar o sentido superlativo, pois o hebraico não possui nenhuma forma 
simples para expressar esse grau. Existem muitos exemplos desse emprego (Êx 30.23), 
em que o sentido é de "ótimo", "excelente", "o melhor", sendo que nada mais é próprio para 
o serviço de Deus. Esse sentido teológico é aplicado aos oficiais do templo (2 Rs 25.18) e 
aos melhores músicos (Ne 11.17). Na maioria das traduções, existem divergências quanto 
à tradução de rõ'sh quando este vocábulo é usado com o sentido de "chefe", como, por 
exemplo, Números 31.26 e muitas passagens semelhantes, em que o sentido pode ser o 
de chefe de famíl ia ou de líder de clã. A raiz aparece em muitas passagens com o sentido 
de "soma" ou "total" (Pv 8.26; Êx 30.12; N m 1.2; etc.). A forma aramaica aparece com o 
sentido pouco comum de "totalidade" ou "conteúdo" de um sonho (Dn 7.1). Embora seja 
possível identificar no acadiano e em última instância no sumério a origem de muitos usos 
da raiz, a idéia de depender do "cabeça" da nação como uma autoridade suprema ou uma 
personalidade escolhida é desenvolvida num nível muito maior em hebraico do que nas 
outras línguas. O uso teológico da raiz para designar no AT funções determinadas por 
Deus entra para o NT em títulos tais como "cabeça da igreja" (Ef 5.23), que é atribuído a 
Cristo. 

r i ' shôn. Primeiroy iniciaL Esse adjetivo, que funciona como numerai ordinal e deriva 
da mesma raiz de rõ'sh (q.v.), é cognato do acadiano rêétu. O vocábulo ocorre mais de 
180 vezes no AT numa ampla variedade de conotações e contextos. E usado em três 
sentidos distintos e em várias construções especiais. Um número maior de ocorrências é 
mais bem traduzido por "anterior", "primeiro" (dentre duas coisas acontecidas no tempo, 
Gn 25.25), "precedente" (adj., N m 21.26), "antigos" (subst., Dt 19.14), "coisas passadas" 
(EBB, Is 41.22). O segundo uso mais comum é no sentido de "primeiro" acontecimento em 
uma série, como em "primeiro" da raça humana (Jó 15.7), "primeiro" dia de um ritual (Dt 
16.4), "primeira" derrota (1 Sm 14.14) e "primeiro" (o mais ágil ) numa transgressão (Ed 
9.2). O terceiro uso mais comum é no sentido cronológico de "antes", "anteriormente" (Gn 
28.19; Dt 13.10). Existem outros sentidos mais específicos: "os chefes das províncias" (1 
Rs 20.17), "primeiramente partiu" (Nm 10.14), "preparar primeiro" (1 Rs 18.25). Visto que 
a ortografia hebraica, pelo menos em épocas posteriores, não empregava um sistema 
simples de notação numérica, todos os números ordinais são escritos por extenso e 
vocalizados no TM. Existem, no entanto, alguns poucos dados de que na antigüidade se 
usou um sistema de notação numérica para numerais tanto cardinais quanto ordinais. 

r è ' sh i t . Primeiro, princípio, escolhido, melhor (de um grupo). Substantivo 
feminino derivado da raiz rõ'sh, aparece 50 vezes em praticamente todas as partes do 
AT. O significado básico é o de "primeiro" ou "início" de uma série. Esse termo pode referir-
se ao início de uma série de acontecimentos históricos (Gn 10.10; Jr 26.1), mas também 
designa uma condição básica ou necessária, como é o caso da reverência a, ou temor de, 
Deus (SI 111.10; Pv 1.7), e o início, em contraste com os resultados, de uma vida (Jó 8.7; 
42.12). É empregado freqüentemente no sentido especial de "escolhido" ou "melhor" de um 
grupo ou categoria de coisas, particularmente com referência a itens que devem ser 
separados para o serviço ou sacrifício divinos. Desse modo faz-se distinção entre as 
"primícias" (Lv 2.12; 23.10; N e 12.44) e o "melhor" (ARA, "primícias", N m 18.12). Usos 
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2099 DZn (rãbab) 

difíceis do termo ocorrem em diversas passagens. Em Deuteronômio 33.21 a IBB traduz 
por "primeira parte"; a ARA, porém, traz "melhor parte", tradução que se deve preferir. Em 
Daniel 11.41 a PIB traz "a parte melhor de Amon", a MM, "a maioria dos amonitas", a ARA, 
"as primícias dos filhos de Amom"; a tradução mais próxima do sentido provável é: "os 
melhores dentre os amonitas". O uso mais importante de rê'shtt no AT ocorre m Gênesis 
1.1, em que é empregado em conjunto com a preposição proclítica b (q.v.). Esse uso de 
rê'shit tem sido objeto de muito debate. Muitos comentaristas, tanto antigos quanto 
contemporâneos, têm procurado ler a frase como "quando..." em vez de "no princípio", 
como o fazem diversas traduções modernas. A principal justificativa apresentada na 
atualidade em favor dessa interpretação é relacionar a frase com enüma elish, expressão 
que principia o épico babilônico da criação. Entretanto, não há fundamento para 
relacionar os dois diferentes termos, um em hebraico e o outro em babilônico (veja-se W. 
WHITE, Enuma Elish, em ZPEB, V. 2, p. 314). Pode-se deduzir a correta interpretação de 
rê'shit a partir das outras ocorrências e do testemunho de todas as versões antigas. O 
NT (Jo 1.1) copia o hebraico e acompanha fielmente a LXX em sua tradução de Gênesis 1.1, 
a primeira frase do AT. O emprego dessa raiz não deixa margem a dúvidas de que Gênesis 
1.1 começa com o ato primeiro e inicial da criação do cosmos. 

Bibliografia.: — BARTLETT, J. R. The use of the word DIÒ as a title in the Old 
Testament. VT 19:1-10. — TH AT. v. 2, p. 701-14. 

W.W. 

2098 CIÔ (rõ'sh) II, bílis, veneno. 

Esse é provavelmente o nome de uma planta babilônica que originalmente significava 
"cabeça" de algum tipo de planta. Veio a significar 'Veneno" e "venenoso" e ocorre 12 vezes 
no AT. A primeira ocorrência se encontra em Deuteronômio 32.32, "suas uvas são uvas de 
veneno". Também é empregado para descrever águas amargas (Jr 8.14; 9.14; 23.15): "e 
nos deu a beber água venenosa". A água "envenenada" ou "amarga" da Palestina pode 
muito bem ter sido água simplesmente salgada demais para beber. A tradução de rõ'sh 
é difícil em algumas passagens poéticas, em que está em paralelo com algum outro termo 
(SI 69.21 (221), "por alimento me deram ervas amargas (rõs/i; ARA, Tel'], e na minha 
sede me deram a beber vinagre". BDB assinala que a palavra é sempre usada em sentido 
figurado. 

W.W. 

tiVQ (rêsh). Veja o n? 2 138a. 

] lü*a (ri 'shôn). Veja o n? 2 097c. 

^Jfcãn (ri'shôni). Veja o n? 2 097d. 

rrü*n (rèshit). Veja o n? 2 097e. 

3*1 (raò). Veja os n?" 2 099a,b. 2 100a. 

2H (rõò). Veja o n! 2 099c. 

2099 (rãbab) I, ser numeroso, tomar-se numeroso. 
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2099 ZOl (rãbab) 

Termos Derivados 

2099a tZH (rab ) /, muito(s), grande. 

2099b tnn (rab) II, capitão, chefe. 

2099c 1 ( r õ ò ) multidão, abundância. 

2099d t m m (r*bãbâ) dez miL 
i • : 

2099e (ribbô) dez miL 

2099f C3 ,D"1 (r*btbím) chuvas abundantes. 

Raiz verbal cognata do acadiano e de outras línguas semíticas, no AT aparece 23 
vezes no grau qal e uma vez no pual. A primeira ocorrência se encontra em Gênesis 6.1 
e tem o sentido de a população humana "tornar-se numerosa" (ARA, "multiplicar-se"), 
sendo que nesta acepção o verbo ocorre em muitas outras passagens; em outros textos 
refere-se ao crescimento da população animal (Êx 23.29). O emprego do termo no relato 
de Sodoma (Gn 18.20) é de difícil entendimento, e não há concordância entre as traduções 
exceto quanto a rãbab, que todas interpretam como "grande", quando na realidade o que 
se quer indicar não é a intensidade do clamor de Sodoma, mas a sua natureza multiforme. 
No único uso do verbo no grau pual (SI 144.13) num paralelismo bastante difícil, parece 
que o termo designa uma quantidade grande e indeterminada, tal como o vocábulo grego 
myrias, "miríade" (cf. BJ), e é geralmente traduzido por "dez mil" ou, melhor ainda, 
"dezenas de milhares". Os léxicos tratam esse uso no pual como uma forma denominativa 
de r^bãbâ, "miríade", "dez mil". 

rab. I. Muito(s), grande. Esse é o adjetivo hebraico costumeiramente usado para 
designar "muito" ou "muitos". Ocorre 420 vezes no AT. A raiz, rafe, é cognata filológica e 
semântica do ugarítico rb e do acadiano rabü. O significado básico é o de "muitos", que 
aparece inicialmente em Gênesis 21.34 (lit., "muitos dias"; ARA, "muito tempo"). O adjetivo 
pode se referir a objetos (Gn 30.43), dias (Gn 37.24), vezes (SI 106.43) e coisas do gênero. 
A raiz é muitas vezes usada em contextos que se referem a pessoas: "multidão" (lit., 
"muitos"; Êx 23.2), nação "numerosa" (Dt 9.14) e '"grande' [em que a palavra 'grande' 
indica quantidadel mistura de gente" no êxodo (IBB; BJ, "multidão"; Êx 12.38). O outro uso 
muitíssimo comum é o de "grande" com o sentido de tamanho ou intensidade. Afirma-se 
de muitos objetos, instituições e pessoas que são "grandes". Dentre os objetos assim 
descritos pelo adjetivo rab encontram-se: "bondade" (SI 31.19 [20]), "maldade" (Gn 6.5), 
"Rei" (SI 48.2 [3]). Existem alguns empregos especiais da raiz que exigem traduções menos 
literais. O adjetivo rab precedido do prefixo min tem o sentido de grau comparativo, 
"maior do que" (Dt 7.1; et ai.). Em alguns textos a raiz significa "suficiente" (ARA, "basta"; 
Gn 45.28); em outros tem a conotação de "é demais para..." (BLH; ARA, "basta de"; 1 Rs 
12.28). Essa é a tradução correta do difícil versículo de Provérbios 26.10. Infelizmente as 
diversas versões confundem a raiz aqui existente, e nelas ocorrem muitas inconsistências 
pequenas (KJV, "o grande Deus"; ARA, "flecheiro", de rãbab, "atirar [flechas!"). 

rab. II. Capitão, chefe. Título de origem babilônica que aparece tanto em hebraico 
quanto em ugarítico. Designa o chefe ou líder de um grupo, tal como o de um 
destacamento militar (2 Rs 25.8 et al.). Com freqüência é usado como prefixo, como em 
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2100 (rãbab) 

acadiano; cf. Jeremias 39.9-10. O termo foi adotado pelos neobabilônios (Dn 1.3), "'chefe' 
dos seus eunucos", e pelos persas, que os sucederam, "todos os 'oficiais' da sua casa" (Et 
1.8). Não há elementos que indiquem o uso do termo fora do contexto de graduação 
hierárquica de origem estrangeira, como em Isaías 36.2, 4, 11, 12, 13, 22; 37.4, 8. 

[Um uso interessante do título ocorre em Jeremias 39.3, em que por muito tempo se 
entenderam erroneamente os nomes, embora as consoantes tenham sido preservadas com 
precisão. A o contrário de seis nomes, como aparece no TM e na ARA, é provável que haja 
três nomes e três títulos: 1) Nergal-Sarezer de Sangar (Sangar era a província babilônica 
de SinMagir, com assimilação do m); 2) Nebo-Sarsequim, o Rabe-Saris (chefe dos eunucos 
ou dos oficiais); 3 ) Nergal-Sarezer, o Rabe-Mague (uma alta autoridade). Assim o traduz 
a BJ; algumas outras traduções ( B L H , E P ) encontram quatro nomes. R .L .H. ] 

rõb. Multidão, abundância. Em muitos casos esse vocábulo também aparece grafado 
como rôb. E um substantivo masculino, que deriva da raiz verbal semítica rbx, em que x 
pode ser uma dentre diversas consoantes, dependendo da exata forma morfológica. Em 
hebraico a forma primitiva é provavelmente rãbab. rõb aparece 147 vezes no AT. O maior 
número de usos do vocábulo se encontra em 2 Crônicas, em que é utilizado para descrever 
as diversas quantidades de material e pessoas (2 Cr 1.15; 2.8; 4.18; et ai.). Em alguns 
casos uma tradução melhor de rõb pode ser "longo tempo" (lit. "abundância de dias"; ARA, 
"muitos dias"; Is 24.22). rõb também significa "longo" em "longo caminho" (Js 9.13). O 
sentido da raiz é claro e não oferece maiores dificuldades em nenhuma de suas 
ocorrências. 

r c bãbâ . Dez miL Essa raiz também é encontrada em ugarítico na forma rbt/rbbt e 
aparece na maiorias das línguas semíticas ocidentais. Uma vez que a ciência da notação 
numérica não está bem desenvolvida nos sistemas semíticos ocidentais de escrita, na 
maioria das vezes r*bãbâ simplesmente indica um número bastante grande, "uma 
multidão". O primeiro uso no AT se encontra em Gênesis 24.60, "Nossa irmã: seja mãe de 
milhares de 'dez milhares'". Na estrutura poética paralela hebraica, os números 
geralmente são empregados usando o número na primeira linha e então o número mais 
um na segunda linha (Jó 5.19). No entanto, no caso de i^bãbâ, o paralelismo é entre "mil" 
e "dez mil", como em 1 Samuel 18.7; Salmos 91.7. Em outras passagens usa-se a raiz para 
comunicar a imensidão do exército indicado em Números 10.36, "volta, ó Iavé, para as 
'dezenas de milhares' dos milhares de Israel" (lit.). É empregado sempre em poesia e 
jamais utilizado como ribbô em enumerações. 

r ibbô. Dez miL Visto que essa raiz, tal como o ugarítico, deriva da mesma raiz proto-
hebraica r*bãbà, mas não aparece antes de 1 Crônicas 29.7, "dez mil dáricos", 
provavelmente é uma forma tardia de r^bãbá. Ao contrário desse último vocábulo, ribbô 
é muitas vezes empregado em expressões múltiplas (SI 68.17 [18)), "vinte mil" (lit. "duas 
[o hebraico emprega o duall dezenas de milhares"; Ed 2.64, 69, em que ribbô é escrito com 
a adição de um 'aleph, ribbô'). 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 715-25. 
W .W. 

2100 U r i (rãbab) //, atirar (Gn 49.23; SI 18.15). 
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2101 i m (rbd) 

Termos Derivados 

2100a nn (rab) III, arqueiro (Jr 50.29; Jó 16.13). 

2101 (rbd). I. Aceita como raiz de: 
2101a T 2 1 (rãbid ) corrente, ornamento para o pescoço (Ez 16.11; Gn 41.42). 

2102 (rãbad) II, espalhar, enfeitar (Pv 7.16; 1 Sm 9.25). 

Termo Derivado 

2102a i r r i ü (marbád) colcha, cobertor (Pv 7.16; 31.22). 

2103 r m (ràbâ) /, ser grande, tornar-se grande, ser numeroso, tornar-se 

numeroso. 

Termos Derivados 

2103a ( 'arbeh) espécie de gafanhoto. 

2103b nrnQ (marbeh) abundância (Is 33.23), aumento (Is 9.6). 

2103c nznp (mirbâ) muito (Ez 23.32, somente). 

2103d trP37Q (marbtt) aumento, multidão. 

2103e mZ"lFi (tarbüt ) aumento, proZe (Nm 32.14, somente). 

2103 f r r :nn (tarbtt) aumento, usura, juro. 

Essa é a forma semítica ocidental de um termo bastante comum que é cognato do 
ugarítico rò e do acadiano raòzi. É também o sufixo comum a um grande número de 
nomes assírio-babilônicos, por exemplo, "Hamurabi" (ou seja, "O deus Ham [talvez'ammu] 
é grande"). A raiz aparece mais de 200 vezes no AT. As duas principais diferenças de 
sentido estão ligadas a ocorrências nos graus qal (60 vezes) e hifil (155 vezes). A raiz 
aparece pela primeira vez em Gênesis 1.22. "Multiplicar-se" é a leitura aceita por todas 
as versões, mas em usos subseqüentes surge uma variedade de traduções: "crescer" (Gn 
7.17-18), "ser muitos" (ARA, "multiplicar-se"; 1 Cr 23.17), "ser mais" (ARA, "a porção de 
Benjamim era cinco vezes mais"; Gn 43.34). Em casos isolados fica evidente um número 
ainda maior de significados. No grau hifil o sentido padrão e mais comum é o de 
"multiplicar", mas também surge uma variedade de outras traduções: "pedir muito" (ARA, 
"majorar"; Gn 34.12), "colher muito" (Êx 16.18), "produtos abundantes" (Ne 9.37), 
"alargar" (ARA, "dar [algoj maior"; Nm 26.54), "amontoar" (Ez 24.10). A ampla gama de 
sentidos apresentados pelas traduções mostra a amplitude de sentido da raiz hebraica 
original. Embora em geral restrita a contextos quantitativos, a raiz rãbâ tem alguns 
empregos em expressões metafóricas. E usada nos seguintes sentidos especiais: "viver 
longamente" (ARA, "multiplicar os dias"; Jó 29.18), "jactar-se (contra Deus)" (ARA, 
"multiplicar as palavras"; Jó 34.37), e "ter muitas" mulheres e filhos (1 Cr 7.4). 
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2103 n : n (rãbâ) 

'arbeh. Gafanhoto. O vocábulo provavelmente deriva da raiz rãbâ, "tornar-se 
numeroso". Ocorre em acadiano como erebu, arbü, etc. Em ugarítico, no texto KRT (103, 
192), o exército do rei é descrito como cobrindo o campo tal como gafanhotos ( irby). 

Dentre as muitas palavras que designam o gafanhoto, 'arbeh é o vocábulo genérico 
e é usado com maior freqüência, 24 vezes. 

A praga de 'arbeh (Dt 28.38) é relacionada como uma das maldições divinas que 
viriam sobre os israelitas, caso desobedecessem aos mandamentos de Deus. O 'arbeh é 
uma das pragas que Moisés invocou sobre o Egito (Êx 10.4 e ss.; SI 78.46; 105.34). 

Gafanhotos são empregados em símiles que designam um número grande em Juizes 
6.5; 7.12; Jeremias 46.23; Naum 3.15. 

Os gafanhotos pertencem à ordem dos ortópteros (Orthoptera 1= asas retas]) e à 
subfamília dos saltadores (Saltatoria ), que eram considerados comestíveis (Lv 11.21-22). 

Os gafanhotos pertencem à família dos acridídeos CAcrididae [= chifres curtos]). 
Dentre as 91 espécies encontradas na Palestina, somente o gafanhoto do deserto 
(Schistocerca gregaria ou Acridium peregrinam) tem sido praga no Oriente Médio desde 
tempos imemoriais. 

Ao se tornarem maduros, esses gafanhotos têm seis centímetros de comprimento. 
Têm dois pares de asas e um par de pernas aumentadas para saltar. Na aparência são 
comparados com cavalos (J1 2.4; Jó 39.20; Ap 9.7; cf. o alemão Heupferd e o italiano 
cavallette). 

Os gafanhotos do deserto impressionam como viajantes. Conseguem voar até 17 
horas ininterruptas e há registros de terem viajado 2 400 quilômetros. O som de suas 
asas é comparado com o de carros (J1 2.5; Ap 9.9). A rota que tomam para viajar é 
determinada pelos ventos dominantes (Êx 10.13, 19). Na praga de 1915, os gafanhotos 
chegaram até Jerusalém vindos do nordeste (cf. J1 2.20). 

A Bíblia não exagera quando fala de enxames de gafanhotos cobrindo o chão (Êx 
10.5). Sabe-se de um enxame que chegou a cobrir 230 quilômetros quadrados e era tão 
espesso a ponto de não deixar enxergar o sol. Um enxame realmente grande pode ter dez 
bilhões de gafanhotos. 

As quatro palavras usadas por Joel (1.4; 2.25) na vivida descrição que faz da praga 
de gafanhotos parecem representar etapas no desenvolvimento desse animal (ARA, IBB; cf. 
BJ marg.), em vez de diferentes espécies de insetos (ARA, PIB). Em Joel 2.25 aparece 
primeiramente o 'arbeh, o gafanhoto maduro que põe ovos. O yeleq pode ser a larva, 
quando emerge do ovo. O iiãsil pode ser o saltão (etapa entre as mudas de pele). O 
gãzãm pode ser a ninfa voraz que arranca a casca das árvores. 

Ao contrário dos babilônios, que apelavam para fórmulas mágicas de encantamento 
para evitar pragas de gafanhotos, os israelitas, com jejum, arrependimento e oração, 
suplicavam a Deus que retirasse as pragas de gafanhotos (1 Rs 8.37; 2 Cr 6.28). 

Em Levítico 11.22 o 'arbeh e outros três tipos de gafanhotos (soVãm, hargõl, 
hãgãb) estão relacionados entre os insetos comestíveis. Baixos relevos encontrados em 
Nínive mostram servos que trazem até a mesa de Senaqueribe gafanhotos servidos no 
espeto. João Batista vivia à base de mel e gafanhoto (Mt 3.4; Mc 1.6). Muitos africanos 
e árabes, depois de tirar as asas, pernas e cabeças, comem os gafanhotos cozidos ou 
moídos como farinha. 

Existem nove palavras hebraicas que designam gafanhotos: 'arbeh, gãzãm, gébâ 
(somente na forma plural gêbim), gõbay, hãgãb, hasil, yeleq, soVãm, ts*lãtsal. Em 
acadiano havia 18 diferentes palavras para gafanhoto, e no Talmude, 20. 
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2104 í l i n ( rãbâ) 

Bibliografia: — DRIVER, S. R. The books of Joel and Amos. Cambridge, University 
Press, 1897. p. 82-91. — WHITING, John D. Jerusalem's locust plague. The National 
Geographic 28:511-50. — KOEHLER, L. Die Bezeichnungen der Heuschrecke im Al ten 
Testament. Zeitschrift des Deutschen Palástina Vereins 49:328-31. — BODENHEIMER, F. 
S. Animal life in Palestine. Jerusalém, Mayer, 1935. p. 309-24. — SELLERS, Ovid R. 
Stages of locust in Joel. American Journal of Semitic Languages 52:81-5. — THOMPSON, 
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v. 3, p. 144-8. — UVAROV, B. Grasshoppers and locusts I. Cambridge University Press, 
1966. — CANSDALE, George. Ali the animais of the Bible lands. Zondervan, 1970. p. 238-
44. — BARON, Stanley. The desert locust. Scribner's, 1972. — KLOTZ, J. W. Animais of the 
Bible. In: WBB. v. 1, p. 87-8. — CONLEY, Robert A. M. Locusts, teeth of the wind. National 
Geographic 136:202-27. 

E.Y. 

marbit . Multidão, grandeza, maior parte, aumento, juro. Essa é a forma participial 
da raiz rãbâ e aparece cinco vezes no AT. A primeira ocorrência da palavra se encontra 
em Levítico 25.37, "juro", "usura" (ARA, "lucro"), estando relacionada com nesek, "usura" 
(ARA, " juros") e tarbit (v. 36; ARA, "ganho"; q.v.). Em 1 Crônicas 12.30 o vocábulo é lido 
como "a maior parte" dos benjaminitas ( I B B ) . A mesma idéia de "multidão" ( A R A , 

"grandeza") fica evidente no uso da raiz em 2 Crônicas 9.6, "metade da 'maior parte' da 
tua sabedoria" (lit.), ao passo que 2 Crônicas 30.18 traz "multidão" ao descrever os que 
participaram da páscoa sem se purificar. O único outro emprego de marbit no AT se acha 
em 1 Samuel 2.33, que traz a maldição sobre a casa de Eli. Aqui a ARA traduz por 
"descendentes". 

tarbit . Aumento, usura, juros. Esse é um substantivo feminino que se desenvolveu a 
partir da raiz rãbâ. Aparece quatro vezes em Ezequiel (três num único capítulo) e em 
apenas duas outras passagens. Em todos os casos aparece junto o substantivo masculino 
nesek (q.v.). A associação com nesek, "usura", que deriva do verbo "morder", sugere juros 
opressivos ou exorbitantes. A primeira ocorrência do vocábulo se dá em Levítico 25.36, 
passagem estudada por Speiser. Ele mostra que a prática proibida aqui é a de cobrar 
juros adicionais depois que o credor inadimplente foi tomado como servo. Os juros básicos 
eram descontados adiantadamente. Veja-se o exame detalhado do assunto no verbete 
nesek. A cobrança de nesek e tarbtt é denunciada em Provérbios 28.8 e classificada junto 
com outros pecados abomináveis em Ezequiel 18.8, 13, 17; 22.12. Em Provérbios 28.8 a 
ARA traduz essas palavras por "juros" e "ganância" respectivamente. 

Bibliografia: — SPEISER, E. A. Leviticus and the critics. In: Oriental and Biblical 

studies. University of Pennsylvania, 1967. p. 131-41. 
W.W. 

2104 n i H (rãbâ) II, atirar (Gn 21.20, somente). Por certo, uma variante de rãbab I I . 

i r " ! (ribbô). Veja o n? 2 099e. 

ETTTl (r^bibtm). Veja o n! 2 099f. 
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2109 yjn (ràbats) 

" T i n (rãbtd). Veja o n? 2 101a. 

(r^bVi). Veja o n? 2 107c. 

2105 (rãbak) misturar, agitar (somente no hofal, Lv 6.14; 7.12; 1 Cr 23.29). 

2106 i ? m (r60. I. Aceita como raiz de: 
2106a 23TK CaròaO quatro. 
2106b ( arbã'im) quarenta. 

2107 1 0 7 (rabo*) II, ser quadrado. Esse verbo denominativo ocorre somente como 
particípio passivo (e.g., Êx 27.1; Ez 45.2). 

2107a EZn (reòaO quarta parte (Êx 29.40), quatro lados (Ez 43.16). 

2107b 23T. (rõòaO quarta parte ( N m 23.10; 2 Rs 6.25). 

2107c M r m (/*6ít), r ^ n i (Kòr f t ) guar*o (numerai ordinal) (e.g., Gn 2.14; 
1 Rs 6.1). 

2107d (ribbêac) membro da quarta (geração) (Êx 20.5 = Dt 5.9). 

Estas são raízes muito antigas de origem semítica oriental. São cognatas do acadiano 
arba 'u, que aparece freqüentemente em algumas das mais antigas inscrições 
cunerformes. A forma hebraica aparece cerca de 250 vezes, principalmente no Pentateuco 
e em Ezequiel. Uma vez que o sistema de notação numérica dos hebreus era muito 
limitado, nos textos os números (pelo menos nas cópias de que dispomos, incluindo-se aí 
as dos MMM) eram escritos por extenso. O vocábulo 'arba' é empregado para enumerar 
e medir todo tipo possível de objeto e situação. As várias versões universalmente 
traduzem-no por "quatro". A primeira ocorrência aparece em Gênesis 2.10; muitas vezes 
a palavra é traduzida pelo numerai ordinal, "quarto" (1 Rs 22.41). A forma plural significa 
"quarenta" (Gn 5.13) e aparece bem mais de 100 vezes. Emprega-se a forma plural 
'arbafim em algumas passagens poéticas e metafóricas com o sentido de um período 
longo e indeterminado de tempo (Gn 50.3; Êx 16.35; et al.). [Também deve-se ter em 
mente que o número "quarenta" nem sempre é indeterminado. A peregrinação pelo 
deserto durou 38 anos mais o tempo em que os israelitas ficaram no Sinai (Dt 2.14). O 
reinado de Davi durou sete anos em Hebrom e 33 em Jerusalém (1 Rs 2.11). Calebe tinha 
40 anos de idade quando esteve em Cades-Barnéia; 45 anos depois estava com 85 anos 
de idade (Js 14.7, 10). Os períodos de descanso e opressão variaram durante a época dos 
juizes. Apenas quatro dos 17 períodos mencionados tiveram 40 anos de duração. Esses 
números talvez nem sempre sejam exatos, mas também não se deve alterá-los sem mais 
nem menos sob a alegação de serem exagerados. R.L.H.] 

W.W. 

2108 I?in (rãòaO III, estar deitado, deitar-se (SI 139.3; Lv 20.16). Provavelmente 
uma forma aramaica de rãbats (observe-se a mudança de ts para t). 

2109 |*27 (rãbats ) Deitar-se. 
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2110 p r - . (rbq) 

Termos Derivados 

2109a "rf?") (rêbets) lugar de repouso. 

2109b í f ^ n ç (marbêts) lugar de repouso. 

Essa raiz verbal é cognata do acadiano rabãtsu, uma forma nominal com o sentido 
de "estábulo", possivelmente "local de deitar". Em ugarítico ocorre na forma trbts, que 
obviamente deriva dessa raiz. Aparece 30 vezes no AT e tem a conotação de "repousar" ou 
"descansar de esforço", em vez de "dormir". A primeira ocorrência do verbo se dá em 
Gênesis 4.7, na interessante frase "se, todavia, procederes mal, eis que o pecado 'jaz' à 
porta". Esse verbo, é claro, tem sido objeto de muitos debates. Um ponto de vista 
interpreta "pecado" com base na imagem de um animal feroz pronto a precipitar-se sobre 
a presa. Mas parece que esse sentido de rãbats se encontra apenas em Gênesis 49.9 (veja-
se abaixo). Outros, tomando por base o sentido costumeiro de rãbats, interpretam a 
palavra "pecado" como "oferta pelo pecado", que está largada no chão junto à porta e pode 
ser apanhada por qualquer um. Speiser apresenta um terceiro ponto de vista, o qual 
envolve um apelo desnecessário à mitologia. Ele interpreta o particípio rõbêts como 
substantivo, um "demônio" pronto a saltar (E. A. SPE ISER , Genesis, em AB). rãbats 
descreve a condição de repouso de muitos seres vivos, referindo-se: figuradamente às 
pessoas como ovelhas (Ez 34.14); à pessoa necessitada, "os necessitados deitarão seguros" 
(Is 14.30); a rebanhos, "nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos" (Is 
13.20, grau hifil); a ovelhas, "olhou, e eis ... três rebanhos de ovelhas deitados junto dele" 
(Gn 29.2); a animais selvagens, especificamente o leão, "encurva-se e deita-se como leão" 
(Gn 49.9); ao leopardo e ao cabrito que estão tranqüilamente lado a lado, "o leopardo se 
deitará junto ao cabrito" (Is 11.6); à ave deitada sobre os filhotes (Dt 22.6). O grau hifil 
é usado numas poucas passagens com o sentido de "fazer repousar" ou "fazer deitar" (Jr 
33.12; Ez 34.15; SI 23.2, "ele me faz repousar em pastos verdejantes"; também Ct 1.7). A 
figura de linguagem do povo de Deus como ovelha e do Senhor como o bom pastor é 
empregada tanto no AT quanto no NT. Nos escritos proféticos do AT, no reino messiânico, 
descreve-se a condição final dos bem-aventurados por meio de uma imagem pastoril, a de 
um rebanho pastando. Em Isaías 54.11 emprega-se rãbats num sentido incomum, "Eis 
que eu assentarei [rãbats] as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre 
safiras". 

rèbets. Lugar de repouso. Essa forma nominal do verbo rãbats, que é em hebraico um 
empréstimo lingüístico do acadiano, é usada quatro vezes no AT. Ocorre em Isaías 35.7; 
65.10; Jeremias 50.6 e Provérbios 24.15. É errônea a tradução da ARA, "nem assoles o 
lugar do seu repouso"; o texto deveria ser traduzido por "nem saqueies o lugar do seu 
repouso". 

marbets . Lugar de repouso, abrigo. Esse substantivo masculino ocorre duas vezes no 
A T ("'curral' de ovelhas", Ez 25.5 [ARA] ; "'pousada' de animais", Sf 2.15 [ A R A ] ) . 

W.W. 

2110 (rbq). Aceita como raiz de: 
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2112 Tri (rãgaz) 

2110a (marbéq) baia (de estábulo) (e.g., Am 6.4; Ml 3.20). 

2111 (rgb). Aceita como raiz de: 
2111a 231 (regeb) torrão de terra (Jó 38.38; 21.33). 

2111b ( 'argãb) pilha, montão (1 Sm 20.19, 41). 

2112 (rãgaz) tremer, estremecer, irar-se. 

Termos Derivados 

2112a tTXI (rõgez) dificuldade, agitação. 

2112b trrrn (rogzà) tremor. 
2112c t r n (raggãz) tremor. 
2112d Cargãz) caixa, cofre (1 Sm 6.8, 11, 15). 

O sentido básico dessa raiz é o de "tremer" ou "estremecer", do qual derivam idéias 
tais como "tremer de raiva", "tremer de medo", "tremer de expectativa". 

O verbo pode descrever a ação literal de a terra tremer (1 Sm 14.15). Num maior 
número de vezes o "tremor" ocorre em expressões poéticas, tais como quando se diz que 
os montes "tremeram" (ARA, "vacilaram") em face da tempestade que assinala a vinda do 
Senhor (SI 18.7 [81) ou que sob "três coisas estremece a terra" (Pv 30.21). 

Não está claro se o que está envolvido é deslocamento físico ou então inquietação na 
promessa a Davi de que o povo de Deus será plantado e nunca mais terá de "andar 
errante" (BJ) ou nunca mais será "perturbado" (ARA; 2 Sm 7.10 = 1 Cr 17.9). A ARA, que 
traduz "perturbado", está mais em harmonia com os significados típicos desse termo; de 
outro lado, geralmente interpreta-se que "andar errante" se encaixa melhor no contexto. 
Caso esse seja realmente o caso, este último sentido ocorre apenas nesse texto. 

A maioria dos usos de rãgaz expressa a agitação que brota de alguma emoção 
profundamente arraigada. Com base no espectro de usos do verbo, fica claro que o termo 
se refere à agitação em si e que a emoção implícita há de ser identificada apenas pelo 
contexto. Nesses usos o verbo pode fazer paralelo a outras expressões que designam 
movimento físico, tais como hárad, "sacudir", "tremer" (Is 32.11), ou hil, "contorcer-se de 
dores de parto" (Êx 15.14). Esse verbo exprime o tremor dos moradores do mundo quando 
se apresentarem perante Deus no juízo (Is 64.2; J1 2.1). As pessoas tremem em face das 
grandes obras de Deus, tanto as destrutivas (Dt 2.25) quanto as benéficas (Jr 33.9). 
Tremer pode ser uma reação a coisas tão diferentes quanto o infortúnio (Is 32.10-11; ARA, 
"tremer", v. 10, e "turbar-se", v. 11), uma notícia ruim (2 Sm 18.33), algum conhecimento 
ou revelação que causa profunda agitação (Hc 3.16) e a perspectiva do reinado divino (SI 
99.1). 

De forma semelhante, rãgaz pode descrever a ação em que Deus treme ou arde de 
indignação (Is 28.21). Descreve a encolerização do tolo diante das palavras do sábio (Pv 
29.9). Em uma ocasião se refere ao tremor provocado pela expectativa (Is 14.9). 

Às vezes pode ser difícil discernir o sentido exato do verbo. Em Gênesis 45.24 é 
geralmente traduzido no sentido de algum tipo de discussão ou de bate-boca por algo 
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2113 (rãgal) 

insignificante (ARA, "contender"; BLH, "brigar"), seguindo-se a idéia de irar-se, conforme 
assinalado acima. No entanto, essa tradução não é certa. Ezequiel 16.43 é uma passagem 
incomum pois o verbo é usado transi ti vãmente, "irritar" (ARA, "provocar [alguém) À ira"), 
em vez do sentido intransitivo normal. BDB sugere que se analise a forma como um hifil. 
Em Salmos 4.4 [5], rãgaz tem sido traduzido de várias maneiras: "irar-se" (ARA), 
"perturbar-se" (ARC). À luz dos contextos citados acima, "tremei e não pequeis" (BJ) é 
igualmente possível. 

[O NT, que cita a LXX em Efésios 4.26, é interpretado de diversas maneiras. Talvez 
a melhor sugestão seja a de Meyer, de que a força negativa se aplica ao segundo 
imperativo: "ao irar-vos, não pequeis", i.e., "não pequeis devido à ira". RL.H.l 

O significado do grau hifil é causativo, "fazer tremer". Objetos físicos podem ser 
sacudidos (Jó 9.6; Is 13.13). "Sacudir" pode expressar a idéia de "perturbar" ou 
"desassossegar" (ARA, "inquietar"; 1 Sm 28.15; Jr 50.34). Ou o verbo pode referir-se 
àqueles que fazem Deus tremer de indignação ou ira, i.e., aqueles que "provocam" a Deus 
(Jó 12.6). 

O grau hitpael é empregado em um contexto registrado duas vezes (2 Rs 19.27-28 = 
Is 37.28-29) e traduzida reflexivamente por "indignar-se" (lit.; ARA, "furor"), i.e., "agitar-se 
por indignação". 

rõgez. Dificuldade, agitação, ira, raiva. O vocábulo pode falar tanto de perturbações 
ou dificuldades externas quanto de agitação emocional interior, como é o caso da ira. Jó 
emprega essa palavra para designar perturbações externas (3.17, 26; 14.1). É preferível 
traduzir o vocábulo com esse sentido em Isaías 14.3 (ARA, "angústias"), conforme sugerido 
pelos demais elementos nesse contexto. A ira de Deus é expressa por esse termo (Hc 3.2; 
cf. também a "ira" do cavalo de guerra, Jó 39.24). Não é claro o sentido do vocábulo em 
Jó 37.2 (ARA, "trovão"; EBB, "estrondo da voz"; BDB, "ribombar"). 

rogzâ. Tremor. Essa palavra expressa o tremor acompanhado de temor (Ez 12.18). 

raggãz. Tremor. Descreve o coração temente do povo de Deus no exílio (Dt 28.65). 

A.B. 

2113 (rãgal ) ir a pé> espionar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2113a f ^ r i (regei) pé. 
2113b t*1?-"? ( rag l i ) soldado de infantaria. 
2113c n ibr iD ( m a r g l ô t ) lugar dos pés, pés (Rt 3.4, 7; Dn 19.6). 

regei. Pé. Esse substantivo feminino primitivo é encontrado somente em hebraico, 
aramaico e alguns dialetos semíticos tardios. Aparece 245 vezes no AT. Na maioria 
absoluta das vezes tem o sentido de "pé" humano. Entretanto, também é utilizado num 
sentido antropomórfico, designando um atributo divino (Êx 24.10) e a natureza 
transcendente de Deus (2 Sm 22.10; SI 18.10). É aplicado aos "seres viventes" da visão 
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2114 D n (rãgam) 

profética de Ezequiel (1.7 e ss.), aos serafins (Is 6.2) e aos querubins (2 Cr 3.13). Embora 
a maioria dos usos ocorra no plural (Êx 23.14), segue a regra gramatical semítica usual 
e, como acontece com outras partes do corpo humano que existem aos pares, aparece no 
dual (Is 28.3) e, em raras ocasiões, no singular (Dt 2.5). Conquanto em geral tenha o 
significado de "pé", existe uma conotação limitada de "sola do pé" (Dt 2.5). A palavra é 
empregada em referência às patas do gado (Gn 33.14; ARA, "passo"), de animais 
indeterminados (Jó 39.15), de aves (Gn 8.9; Lv 11.21-23) e de criaturas imundas, tais 
como insetos e outros artrópodes (Lv 11.42). É usada para designar os pés do Faraó, que 
é personificado como um animal (Ez 32.2), e de ídolos (SI 115.7). regei é empregado com 
muitos sentidos ampliados, tais como os de "passo" (Gn 33.14), "(número dei vezes" (Êx 
23.14) e "perna [de uma mesa] " (Êx 25.26). Uma vez que andar foi o principal meio de 
viagem ao longo dos séculos da história de Israel, o termo assumiu muitos sentidos 
coloquiais. Alguns não são muito diferentes de expressões contemporâneas, ao passo que 
outros são difíceis de traduzir para a linguagem moderna. Um bom exemplo é o pedido 
de Jacó a Labão (Gn 30.30), em que o hebraico traz literalmente "a meus pés". As versões, 
no entanto, procuram todas elas um sentido melhor que se encaixe no contexto. A FFIB traz 
"por onde quer que eu fui"; a BJ, "com a minha chegada". As duas estão bem próximas do 
sentido verdadeiro. A raiz regei também deixa implícita a idéia de presença (Dt 11.24), 
ligeireza (2 Sm 2.18), meio (Nm 20.19). É empregado junto com "polegar do pé" em 
contextos de guerra (Jz 1.6-7) e em rituais (Êx). Alguns dos usos mais interessantes são 
expressões eufemísticas que designam excreções corpóreas (Jz 3.24; 1 Sm 24.3 [4]), que 
indicam a aparência descuidada, como em situações de pesar (1 Sm 19.24), que 
demonstram respeito (2 Rs 4.37; e inúmeras outras passagens). Num uso raro (Is 7.20), 
a palavra aparece para designar os pêlos da região púbica (i.e., os pêlos das pernas). Em 
todo o AT o sentido figurado mais marcante é o que designa os pés como meio pelos quais 
a pessoa viaja ou mantém domínio sobre outras. 

rag l i . Homens a pé, soldados de infantaria. Adjetivo secundário que se desenvolveu 
a partir do substantivo regei, ragli aparece 12 vezes em contextos históricos do AT (Êx 
12.37, "assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de seiscentos 
mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças"). 

W.W. 

(ragli). Veja o n? 2 113b. 

2114 C?"! (rãgam) apedrejar. 

Termos Derivados 

2114a n o r i (rigmâ) montão (de pedras), multidão (SI 68.28). 

2114b nçr iÇ (margémâ) atiradeira (Pv 26.8). 

Essa raiz exclusivamente hebraica ocorre 15 vezes no AT. Significa literalmente 
"matar por apedrejamento". Esse método de execução era determinado para os praticantes 
de idolatria (Lv 20.2), feitiçaria (Lv 20.27) e para os que blasfemassem do nome sagrado 

1399 



2115 (rãgan) 

(Lv 24.11). O ato jurídico de apedrejamento era corporativo. Em alguns casos os homens 
de Israel receberam ordens de "apedrejar" (Dt 21.21); em outros a ordem é dada à 
congregação de Israel (Nm 15.35); e em ainda outros, aos filhos de Israel (2 Cr 10.18). A 
participação de todos os membros da sociedade é fundamental; visto que todas as pessoas, 
sem distinção de sexo ou idade, podiam atirar pedras, esse tornou-se o ato total da 
população toda em obediência à ordem divina. Em geral o código de Hamurabi não 
explicita o método de execução. Em geral a pessoa era executada na fogueira. Parece que 
o apedrejamento não era empregado na Mesopotâmia ou no Egito — as pedras eram mais 
abundantes na Palestina! 

W.W. 

2115 ] n (rãgan) murmurar, cochichar (e.g., Is 29.24; Dt 1.27). 

2116 üyi (rãga0 /, agir rapidamente. 

Termo Derivado 

2116a ÜT) 0rega0 instante. 

É bem difícil determinar a diferença entre esta raiz e rãga' II, "descansar". No 
entanto, em diversas passagens do AT parece existir o uso da raiz com sentido antitético, 
"agir rapidamente", "fazer algo instantaneamente". 

Uma passagem chave para entender o significado do verbo é Isaías 51.4. Nessa 
passagem a ARA traz "estabelecerei o meu direito como luz dos povos"; a IBB, "estabelecerei 
a minha justiça como luz dos povos". Por outro lado a JPS traduz assim: "e [estabelecerei] 
repentinamente o meu direito como luz dos povos." Nenhuma dessas traduções é aceitável, 
pois o texto hebraico diz: "Pois a lei [tôrál procederá de mim, e a minha instrução será 
instantaneamente uma luz do povo." A mesma confusão ocorre entre os léxicos, que 
distinguem as raízes de modo contraditório. Outra passagem que traz esta segunda raiz 
verbal é Jó 20.5. No entanto, a frase ocorre ao final de uma longa construção paralela ( w . 
4-5): "Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto 
sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios é momentânea 
[rãga^T. Ocorrências semelhantes se encontram em Jeremias 49.19; 50.44 e Provérbios 
12.19. O substantivo masculino rega' ocorre 20 vezes no AT com o sentido de instante ou 
período momentâneo de tempo. A palavra aparece pela primeira vez em Êxodo 33.5, "se 
por um momento eu subir do meio de ti". No plural significa "cada momento": "Eu, o 
SENHOR, a vigio e a cada momento a regarei" (Is 27.3). Em uma passagem (Jó 21.13) 
existe confusão sobre o sentido da raiz. "Passam eles os seus dias em prosperidade, e em 
paz descem à sepultura" (ARA) é tradução incorreta, pois a raiz rega' ainda mantém o 
sentido de "instante", "momento". A tradução correta é a da IBB. 

W.W. 

2117 JJIl (rãga0 //, descansar, repousar. 
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2120 ~ m (rãdad) 

Termos Derivados 

2117a ÜT) (rãgêa') sossegado, quieto (SI 35.20). 

2117b jrÍ3*Tü (margôa') descanso (Jr 6.16). 

2117c ny r iD (margê4â) descanso, repouso (Is 28.12). 

A raiz rãga' é muito difícil de classificar em suas relações filológicas e semânticas. 
Embora ocorra um desenvolvimento da raiz no árabe falado pelos judeus e nos dialetos 
semíticos posteriores, não existem cognatos antigos. A raiz aparece 15 vezes no AT. Parece 
possuir dois sentidos opostos, o que ainda não foi adequadamente explicado. Essas 
ocorrências estão praticamente divididas por igual. O primeiro sentido é o de "descansar", 
"estar em repouso" (Dt 28.65; ARA, "descansar"). Esse sentido se estende a diversos graus 
do verbo. O segundo sentido é o de "agir por um momento" (Jr 49.19; ARA, "num 
momento"). As versões, tanto antigas quanto modernas, se confundem e em sua maioria 
seguem o contexto ao traduzir essa raiz difícil. A maioria das ocorrências da raiz se 
encontra em Jeremias e mesmo aí o termo é usado nos dois sentidos: "aquietar" (Jr 50.34, 
hifil ) e "agir num momento" (Jr 50.44; ARA, "num momento"). Algumas formas secundárias 
derivam da raiz rãga': margôa\ "descanso", e margôa', "local de descanso" (Jr 6.16; ARA, 
"descanso"). Também existe um adjetivo, rãgêaque aparece somente em Salmos 35.20. 

W.W. 

2118 V^n (rãga0 III, endurecer (Jó 7.5). 

2119 ZJ57- (rãgash) conspirar, tramar (SI 2.1; ARA, "enfurecer"). 

Termos Derivados 

2119a G?J1 (regesh) juntos (SI 55.14 [15]; ARA, "com a multidão"; IBB, "em 
companhia"). 

2119b n ç n (rigshâ) maquinação (SI 64.2 [3]; IBB, "ajuntamento"; ARA, 
"tumulto"). 

rãgash e seus derivados têm sido traduzidos por idéias como de "tumulto" (KB) ou 
"turba barulhenta" (BDB). Entretanto, paralelos contextuais ("tramar", SI 2.1, IBB; 
"conspiração", SI 64.2 [3); "conversar tranqüilamente", SI 55.14 [15], IBB) indicam que 
idéias como a de "conspirar" são provavelmente corretas. 

A.B. 

2120 "TT1 (rãdad) revestir, subjugar. 

Termo Derivado 

2120a T ~ r i (r*did) véu largo, manto largo (Is 3.23; Ct 5.7). 
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2121 TTTl (rãdâ) 

Essa raiz é cognata do acadiano rãdãdu, embora o hebraico tenha desenvolvido 
outros sentidos. É motivo de controvérsia o número exato de vezes que ocorre essa raiz, 
pois existem outras palavras homófonas com as quais facilmente se podem confundir as 
formas morfológicas. Existem duas passagens sobre as quais não paira dúvida, ambas no 
grau qal. São elas Isaías 45.1 e Salmos 144.2, em que a raiz significa "submeter" (ARA, 
"abater", Is 45.1). A única ocorrência do grau hifil (1 Rs 6.32) significa "martelar (algo em 
alguma coisa)" no sentido especial de "revestir" algo com lâmina de ouro. O versículo 
difícil de Juizes 19.11 tem sido entendido de várias maneiras. A mais clara é "quando 
estavam perto de Jebus, há muito o dia havia findado [rãdad]". Alguns estudiosos 
também relacionam outras passagens (SI 55.3; Jr 2.31) como ocorrências dessa raiz, mas 
os dados disponíveis não são tão claros. 

W.W. 

2121 H77 (rãdâ) /, governar. 

Termo Derivado 

2121a rTTiq (mirdâ) domínio (Is 14.6). 

Essa raiz verbal é encontrada em dialetos semíticos posteriores (mas não em 
ugarítico). Ocorre em dois sentidos. Um é cognato do acadiano radú, embora a raiz 
hebraica tenha desenvolvido o sentido específico de "pisar" e seja usada com esse 
significado apenas uma vez no grau qal (J1 4.13), "vinde, pisai, porque o lagar está cheio, 
os seus compartimentos transbordam". O segundo sentido é o de "governar" e é usado 
cerca de 22 vezes no AT, ocorrendo em todas as divisões do AT e em todo tipo de contexto. 
O primeiro uso do vocábulo ocorre em Gênesis 1.26, "tenha ele domínio sobre os peixes 
do mar". (A alusão a esse versículo em SI 8.6 171 emprega máshal.) Não existe uma 
estrutura definida para o uso do vocábulo em paralelismo poético, pois a raiz pode ser 
colocada tanto na primeira (SI 68.28) quanto na segunda metade (SI 49.15) do verso, rãdâ 
não ocorre como sinônimo junto ao verbo mais freqüente mãshal (q.v.). Em geral rãdâ 
se limita ao domínio humano, não se referindo ao divino (SI 110.2, et al.). Emprega-se a 
raiz para designar o domínio de Israel sobre os seus inimigos (Is 14.2) o domínio das 
nações gentílicas sobre povos que lhe estão sujeitos (Is 14.6). Uma passagem bastante 
difícil e incomum é Lamentações 1.13, que a BJ erroneamente traduz por "do alto enviou 
um fogo, que 'fez descer' até os meus ossos", ao passo que a ARA é mais precisa, 
traduzindo por "lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles". Mas 
é preferível a interpretação "do alto enviou fogo para os meus próprios ossos, e este [o 
fogo] os dominou". Há um caso do grau hifil, em Isaías 41.2, que fala do reinado do rei-
messias, "quem faz (...) que ele domine sobre reis" (IBB). 

Um derivado possível é mirdâ, "domínio", que não é encontrado no AT, a menos que 
seja o texto correto murdãp (q.v.), forma que aparece no TM de Isaías 14.6. 

W.W. 

2122 H77 (rãdâ) //, raspar (Jz 14.9; Jr 5.31). 

T ~ n (r*did). Veja o n? 2 120a. 
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2124 1*1*17 (rãdap) 

2123 C77* (rãdam) estar dormindo, estar inconsciente. 

Termo Derivado 

2123a tnç rnn (tardêmâ) sono profundo (e.g., Gn 2.21; 1 Sm 26.12). 

Raiz verbal relativamente rara, rãdam ocorre sete vezes, mas esses poucos usos 
estão espalhados por todos os profetas e escritos do AT. Não ocorre uma única vez no 
Pentateuco. 

A primeira ocorrência do verbo se dá em Juizes 4.21 no relato que conta como Jael 
matou Sísera enquanto este estava em "profundo sono". Em Salmos 76.6 Í7] o juízo divino 
é visto como alguém que faz "paralisar" cavalo e cavaleiro (ARA; "parar", BJ), "ficar 
estirado sem sentidos" (IBB), "entorpecerem-se" (PIB), "lançar num profundo sono" (TB). Na 
ocorrência em Provérbios (10.5) o vocábulo é aplicado a um filho indolente. Os usos talvez 
mais interessantes dizem respeito ao estado de inconsciência da introvisão profética. 
Daniel 8.18; 10.9 descreve o profeta "sem sentidos" em face da teofania. Em Jonas (1.5-6) 
se diz que o profeta "dormia profundamente" no barco com destino a Társis. 
Aparentemente a raiz não possui nenhuma conotação metafórica. 

tardêmâ. Sono profundo, sonolência, letargia. Esse substantivo feminino, que se 
desenvolveu a partir da raiz verbal rãdam, aparece sete vezes no AT. A primeira 

* m 

ocorrência se acha em Gênesis 2.21, "pesado sono". E usado na descrição do estado em que 
Abrão se encontrava quando teve sua visão de Deus (Gn 15.12). Em 1 Samuel 26.12, um 
"profundo sono" cai sobre Saul e o seu exército quando estão perseguindo Davi. A mesma 
conotação de insensibilidade ao perigo aparece em Isaías 29.10 (ARA, "profundo sono") e 
Jó 4.13; 33.15. Todos esses textos apresentam o "sono" como resultado da intervenção 
divina. É Deus quem faz cair esse sono ou sonolência sobre o seu servo escolhido. 
tardêmâ também ocorre em Provérbios 19.15, "a preguiça faz cair em profundo sono". 

Bibliografia: — THOMSON, G. S. S. Sleep, an aspect of Jewish anthropology. VT 
5:421-33. 

W.W. 

2124 t ^ T l (rãdap) estar atrás, ir atrás de, ir ao encalço de, perseguir. 

Termo Derivado 

2124a t^yiQ (murdãp) perseguição. 
rãdap é encontrado em hebraico bíblico e pós-bíblico, mas em nenhuma outra língua 

semítica da época. O verbo ocorre mais de 150 vezes no AT, sendo mais freqüente em 
Josué e Salmos. 

Conquanto todas as versões traduzam o verbo de forma semelhante, existem 
divergências acerca de Gênesis 14.14, que a ARA traduz por "perseguiu", e a BJ, por "deu 
perseguição", que é na maioria das vezes o sentido das formas ativas. Em geral o termo 
se refere a um homem ou a um grupo de pessoas que persegue alguém com o objetivo de 
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2125 r:rr. (rãhab) 

combater ou se vingar. Em uma oportunidade o verbo descreve o ato de caçar uma perdiz 
(1 Sm 26.20). Num contexto mais teológico, diz-se que Deus persegue os ímpios (Jr 29.18). 
Em outros contextos é o fiel quem persegue os seus inimigos (SI 18.38). Numa passagem 
especialmente poética e bela (Na 1.8), o Senhor livra aquele que lhe é fiel, mas provoca 
uma inundação e com trevas persegue os seus inimigos. Alguns usos da raiz rãdap 
envolvem o ir atrás de coisas abstratas como o mal (Pv 11.19). Em algumas passagens (Jó 
18.18) o verbo hãdap tem praticamente o mesmo sentido, e existe a possibilidade de que 
às vezes os dois verbos tenham sido aproximados entre si. Nos graus intensivo e reflexivo, 
rãdap significa "ser caçado" ou "ser perseguido" (SI 71.11-13). Um dos aspectos mais 
notáveis da providência divina é o fato de ele resgatar o seu povo da perseguição. Em uma 
conhecida frase de Salmos 23, diz-se que as próprias bênçãos divinas "seguirão" o salmista 
(v. 6), tradução que não é suficientemente forte para o sentido da raiz. O sentido é mais 
ativo. "Somente a bondade e a misericórdia me perseguirão" é a interpretação que se deve 
preferir. Jó traz um uso ligeiramente diferente da raiz; em algumas passagens (30.15; 
19.22) parece que o sentido é o de "caçar". 

murdãp. Perseguição. Esse substantivo ocorre somente em Isaías 14.6. Provavelmente 
é um erro antigo em que um escriba trocou mirdâ (derivado da raiz verbal rãdâ [cf. 
Vulgata] e que significa "domínio") por esse vocábulo. 

W.W. 

2125 2rn (rãhab) portar-se com orgulho. 

Termos Derivados 

2125a Zrn (rãhãb) orgulhoso. 

2125b irn (rõhab) arrogância, orgulho. 
2125c t2il~} (rahab) orgulho. 
2125d rGi l lO (marhêbâ) insolência inquieta (Is 14.4). 

O verbo aparece apenas quatro vezes no AT e significa "investir contra". A idéia 
fundamental de rãhab ocorre na frase "importunar o teu amigo" (Pv 6.3), literalmente 
"assalta-o", ou seja, "faze todo esforço" — neste caso para livrar-se de ser fiador (/#, vr 4, 
p. 818). Denota uma atitude tumultuosa e, conseqüentemente, arrogante. Assim sendo, 
os filhos podem rãhab, '"comportar-se arrogantemente' contra os anciãos" (Is 3.5). Dois 
hapax legomena nas Escrituras são rõhab, que denota um orgulho sem motivo (SI 90.10; 
BJ, "mesquinhez"; ARA, "enfado"), e rãhãb, um homem arrogante que se volta para a 
falsidade (SI 40.4 [5]). Ao empregar o grau causativo do verbo, Davi declara que o Deus 
que responde às orações "alentou a [sua] força" (SI 138.3) e Salomão exclama como os 
olhos da sulamita o "perturbam" (Ct 6.5), literalmente, fazem-no temeroso ou confuso (KB, 
p. 876). 

rahab. Orgulho. Em três das seis ocorrências da palavra, rahab representa o crocodilo 
do rio Nilo e figuradamente designa os egípcios arrogantes (num uso que é paralelo a 
liivyãtãn, "leviatã", q.v.). 
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2 1 2 9 T H (rüd) 

Ao descrever a irresistibilidade de Deus (Jó 9.12), Jó insiste em que "os auxiliadores 
de rahab" (v. 13; ARA, "auxiliadores do Egito") devem curvar-se diante dele. Mais tarde, 
porém, ele cita rahab junto com nãhãsh, "serpente" (26.12-13; ARA, "adversário" e 
"dragão" respectivamente; cf. tannin, "monstro marinho", que aparece em paralelo com 
rahab [ARA, "Egito"] em Is 51.9). Quando, portanto, Jó se refere ao poder de Deus sobre 
os mares, parece que a melhor tradução da frase seguinte é a de que "ele abate o 
crocodilo" e não "os orgulhosos" (v. 12b). A especificação histórica do mar e da criatura 
aparece em Isaías: "por acaso não foste tu aquela que cortaste rahab em pedaços (...) não 
foste tu que secaste o mar, (...) que das profundezas do mar fizeste um caminho para os 
redimidos atravessarem?" (lit., 51.9-10; cf. SI 89.9-10). Confirmação disso se vê na 
comparação irônica que o profeta faz entre os egípcios e um crocodilo letárgico, "eles são 
rahab que nada fazem" (lit, 30.7). Esse símbolo era de fato tão bem compreendido que os 
coraítas puderam empregá-lo, sem maiores comentários, para designar o Egito como 
potência que fazia companhia à Babilônia (SI 87.4). 

Assim como ocorre com a figura paralela do "leviatã", a crítica negativa procura 
descobrir em rahab uma crença na mitologia pagã em vez de reconhecer o seu uso 
simbólico pelos profetas e poetas inspirados do AT (IDB, v. 4, p. 6). O mar (SI 89.9 [10]) é 
identificado com um deus-água cananeu, yam, vencido por Iavé por ocasião da criação. 
rahab é visto como a deusa e monstro do caos Tiamate, esmagada num combate primevo 
com Marduque, deus da Babilônia; os "auxiliadores de rahab" (Jó 9.13) são identificados 
com os 11 enviados demoníacos de Tiamate (Enuma Elish, 1:105-7). 

Todas essas conexões e derivações propostas deixam, contudo, de explicar a total 
ausência no AT da crença na existência ou na realidade dessas personagens mitológicas. 
Se tais personagens são de fato mencionadas, seriam análogas ao uso que Milton faz de 
figuras mitológicas gregas em sua obra Paraíso perdido. Cf. Albright, YGC, p. 183-93. 

Bibliografia: — HDB. v. 4, p. 194-5. — PAYNE, J. B. Theology of the Older 
Testament. Zondervan, 1971. p. 138-9. — S M I C K , E. B. Mythology and the book of Job. 
JETS 13:101-8. — A L B R I G H T , W. F. YGC. p. 183-93. — S C H U N C K . Jer 30:6-8 und die 
Bedeutung der Rahab im Alten Testament. ZAW 70:48-56. 

J.B.P. 

2126 n r r (rãhâ) temer (Is 44.8). 

2127 ST ! (rht). I. Aceita como raiz de: 
2127a DTH (rahat) cocho, gamela (Gn 30.38, 41; Êx 2.16). 

2128 S m (rht). II. Aceita como raiz de: 
2128a CST1 (rahat) mecha de cabelo (Ct 7.6). 

2128b íD-rn (rãhít) caibros, pranchas (Ct 1.17). Sentido incerto. 

:yrn (ráhtt). Veja o n? 2 128b. 

2129 TC (rüd) vaguear impacientemente, perambular (e.g., Os 12.1; Gn 27.40). 
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2130 TVn (rãwâ) 

Termos Derivados 

2129a TTiO (mãrôd) inquietação, extravio (e.g., Lm 3.19; Is 58.7). 

2130 ITTJ (rãwâ) saciar-se, satisfazer-se. 

Termos Derivados 

2130a VI (ri) umidade (Jó 37.11). 

2130b t»Tn (rãweh) irrigado, saturado. 
2130c tn ; r . (r*wãyâ) saturação. 

Raiz exclusivamente hebraica, rãwâ ocorre 14 vezes nos livros proféticos e poéticos, 
mas nem uma só vez no Pentateuco ou nas porções históricas do AT. E empregada três 
vezes no grau qal: Jeremias 4 6 . 1 0 , "a espada devorará, fartar-se-á [rãwâ}"; Salmos 3 6 . 8 

[9], "fartam-se da abundância da tua casa"; Provérbios 7.18, "vem, saciemo-nos de amores 
até pela manhã" (IBB). O piei de rãwâ ocorre duas vezes em um dos aspectos do grau, as 
duas em Isaías 3 4 . 5 , 7: "a minha espada se satisfez IARA, 'se embriagou'] nos céus" e "a 
terra se embriagará [ARA, 'se fartará'] de sangue". O sentido causativo do piei se destaca 
em quatro outras passagens. Isaías 16.9, Tartar-te-ei com as minhas lágrimas" ("regar-te-
ei", A R A ) perde um pouco da força do piei. Os outros textos são Jeremias 3 1 . 1 4 ; Salmos 
6 5 . 1 1 ; Provérbios 5 . 1 9 . O hifil é empregado em quatro passagens: Isaías 4 3 . 2 4 ("nem com 
a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste"); Isaías 5 5 . 1 0 ; Jeremias 3 1 . 2 5 ; Lamentações 
3 . 1 5 . Numa passagem difícil (Pv 1 1 . 2 5 ) aparece o grau hofal da raiz rãwâ, pouco 
freqüente, e o particípio hifil da mesma raiz. A ARA traz: "A alma generosa prosperará, 
e quem dá a beber será dessedentado". Uma tradução mais precisa é: "A alma que 
abençoa será enriquecida, aquele que satisfaz abundantemente também será satisfeito". 

ri. Umidade, águas. Esse vocábulo obscuro é encontrado apenas uma vez no AT. Existe 
alguma confusão quanto à sua origem, que parece ser a raiz verbal rãwâ. A palavra é 
especificamente a forma apocopada ou contrata do substantivo singular rewi (Jó 37.11), 
"também de umidade carrega as densas nuvens". É possível que ocorra em uma outra 
passagem (SI 104.13, havendo, contudo, uma mudança no texto). 

rãweh. Irrigado, saturado. Um adjetivo que ocorre três vezes no AT. Em todos os casos 
o emprego é exclusivamente figurado: "vou ter paz, mesmo que ande conforme a 
obstinação do meu coração, de modo que seja arrancado o terreno irrigado com o terreno 
seco" (Dt 29.19 [18], BJ, marg.); "serás como um jardim regado" (Is 58.11); "a sua alma 
será como um jardim regado" (Jr 31.12). 

r ewãyâ. Saturação. Esse substantivo é formado a partir do grau hifil da raiz rãwâ. 
Empregado em contextos altamente poéticos, rewãyâ ocorre em apenas duas passagens, 
em Salmos. Os dois trechos fazem parte de passagens poéticas bem conhecidas, muito 
embora a interpretação usual obscureça um pouco o sentido do hebraico. Uma tradução 
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2131 * m (riah) 

l i teral é "ungiste a minha cabeça com ungüento, encheste o meu cálice até a saturação" 
(SI 23.5) e "porém nos trouxeste até a saturação" (SI 66.12). 

W . W . 

rrn (jrüah). Veja o n°. 2 131a. 

2131 *ryn ( r i a h ) sentir (exalar) cheiro, perfumar, aceitar. L i teralmente, "aspirar um 
cheiro". Esse verbo denominativo ocorre somente no hifil. 

Substantivo de Origem 

2131a trrn (rüah) vento, sopro, mente. 
2131b rTH (rêah) perfume, fragrância, aroma. 

rüah . Vento, sopro, mente, espírito. Esse substantivo ocorre 387 vezes no AT, sendo 
geralmente de gênero feminino. Embora alguns estudiosos entendam que o vocábulo 
deriva de rãwah, "ser espaçoso", "estar refrescado" (1 Sm 16.23; Jó 32.20; hifi l hêriah, 
"perceber mediante aspiração de algo no ar", " farejar", KB, p. 877, veja-se abaixo), é 
preferível entendê-lo como um substantivo primitivo, relacionado com a raiz 'ayin-waw 
râh, "respirar", "soprar" (BDB, p. 924); cf. rêah, "odor"; ugarítico rh. 

A idéia básica de rüah (grego pneuma) é "ar em movimento", tanto o ar que não pode 
passar entre as escamas de um crocodilo (Jó 41.16 [8]) até a ventania de uma tempestade 
( Is 25.4; Hc 1.11). Os "quatro rühôt [ventos]" descrevem os quatro cantos ou os quatro 
lados do mundo (Jr 49.36; Ez 37.9). Nos seres vivos o rüah é a sua respiração, quer de 
animais (Gn 7.15; SI 104.25, 29), de seres humanos ( Is 42.5; Ez 37.5) ou ambos (Gn 7.22-
23); é o ar inalado (Jr 2.24) nos lábios (Is 11.4; cf. Jó 9.18; contrastem-se os ídolos mortos, 
Jr 10.14; 51.17). Deus o cria: "o rüah ['espírito'; ARA, 'sopro'] [da parte] de Deus está em 
minhas narinas" (Jó 27.3). 

As conotações de sopro incluem força (1 Rs 10.5, em que se diz que a rainha de Sabá 
não tinha mais rüah, i.e., ela ficou com a respiração suspensa, surpresa), coragem (Js 
2.11; 5.1, em que l i teralmente se diz que não "permanece mais espírito" nos inimigos de 
Israel; ARA, "desmaiar-se o coração de (a lguém)" ) e valor ( Lm 4.20, que declara que o rei 
da dinastia davídica era l i teralmente "o fôlego de nossas narinas", isto é, "a val iosa 
esperança" — uma frase tomada de empréstimo de uma expressão egípcia comum t3wn 
fnd.sn, "o fôlego das narinas deles"). De outro lado, falsos profetas tornam-se rüah, 
"vento", porque lhes falta a palavra (Jr 5.13), sendo que aí a conotação é de vacuidade, 
a futi l idade do simples "vento" (Jó 7.7; Is 41.29). Com o sentido de um movimento forte 
e rápido de ar, de uma bufada pelas narinas, rüah. descreve emoções de agressividade ( Is 
25.4) ou ira (Jz 8.3; Pv 29.11). U m a última conotação de "sopro" ou "respiração" é 
at iv idade e vida. O "espírito" da pessoa se consome quando ela fica doente ou fraca (Jó 
17.1), mas volta como um novo fôlego e a pessoa revive (Jz 15.19; 1 Sm 30.12; cf. Gn 
45.27). Nas mãos de Deus se encontra o rüah, " fôlego" de toda a humanidade (Jó 12.10; 
Is 42.5). De modo que a melhor tradução de Gênesis 6.3 é "o meu espírito ['o fôlego de 
v ida ' que vem da parte de Deus] não habitará [tradução que segue a LXX] no homem para 
sempre, pois ele é carne [ou seja, é 'mortan, mas seus dias [até o dilúvio] serão cento e 
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vinte anos" (cf. Jó 34.14-15). No entanto, em outras passagens, a palavra rúht, quando 
dita por Deus, significa "meu espírito", e a palavra traduzida por "habitar" é objeto de 
intensos debates. E. Speiser defende o sentido de "não responderá ao homem" ou "não 
protegerá o homem" (JBL 75:126-9). 

O aspecto distintivo da vida humana não é, contudo, o físico, mas o espiritual, i.e., 
o mental e pessoal. O "fôlego" do homem lhe foi outorgado mediante um ato criador 
especial de Deus (Gn 2.7; contraste-se com os animais em 1.24). Mas é o seu ser interior 
que reflete a imagem de Deus, formada pelo conselho da Trindade (o uso da primeira 
pessoa do plural em 1.26), e é soberano sobre todos os demais seres viventes (2.20). O 
hebraico bíblico fala, portanto, de coisas que penetram em sua mente, i.e., rüah (Ez 11.5; 
20.32). O aramaico de Daniel se refere da mesma forma ao endurecimento da mente de 
Nabucodonosor (Dn 5.20). Mesmo o verbo riah, "sentir cheiro" (Gn 27.27), que ressalta o 
lado físico, pressupõe conotações figuradas. Um fio se consome quando "chamuscado" no 
fogo (Jz 16.9; TB, "ao 'chegar-lhe o cheiro' do fogo"). Pode também assumir as conotações 
de consciência mental, i.e., Deus "aceita" (1 Sm 26.19; TB, "receber o cheiro de") um 
sacrifício. Aliás, o objetivo dos sacrifícios do AT, ser um rêah hanníhõah, "suave cheiro", 
um aroma pacificante para Deus (Gn 8.21), aponta por símbolo e por tipo para a idéia de 
expiação propiciatória por meio de Cristo. Ademais, o substantivo rüah descreve uma 
disposição da mente ou atitude. O espírito de Calebe foi diferente do de seus 
companheiros sem fé (Nm 14.24; cf. o espírito de Senaqueribe, i.e., a sua decisão em 2 Rs 
19.7). O rüah de alguém pode estar triste (1 Rs 21.5), surpreso (SI 77.3 [4]) ou contrito (Is 
57.15). Pode estar sereno (Pv 17.27), ciumento (Nm 5.14) e paciente ou orgulhoso (Ec 7.8). 
As pessoas podem se caracterizar por um espírito de sabedoria (Dt 34.9) ou de prostituição 
(Os 4.12). 

Finalmente, rüah. denota toda a consciência imaterial do homem: "com o meu espírito 
dentro de mim, eu te procuro diligentemente" (Is 26.9); uma pessoa sábia "domina o seu 
espírito" (Pv 16.32; cf. Dn 5.20); no "espírito (do homem a quem o S E N H O R não atribui 
iniqüidade! não há dolo" (SI 32.2). Conquanto o AT geralmente trate o homem como um 
todo (veja-se nepesh, "alma", palavra também traduzida por "vida"), também reconhece 
o dualismo essencial do ser humano (A. B. D A V T O S O N , The theology of the OT, p. 202). 
Carne e espírito combinam para formar a "vida", o "eu", o "indivíduo", de modo que, 
embora se possa dizer que o homem possui um rüah, ele é um nepesh (às vezes, porém, 
afirma-se que ele tem um nepesh, que deixa o corpo por ocasião da morte). O rüah está 
dentro de sua nidneh, "bainha", corpórea (Dn 7.15, aramaico; cf. Zc 12.1). Na morte o 
corpo volta ao pó, mas o espírito imortal volta a Deus que o deu (Gn 3.19; Ec 12.7). Neste 
aspecto, rüah e nepesh, que aqui significa distintamente "alma", tendem a ter sentidos 
que se sobrepõem (Jó 7.11; Is 26.9; cf. Êx 6.9 com Nm 21.4; RTWB, p. 234). Isso difere da 
teologia liberal, que tende a limitar o rüah a um poder vital impessoal que se torna 
individualizado apenas no nepesh. Desse modo afirma que a alma não pode existir 
independentemente do corpo, i.e., quando o rüah ou "poder" se vai (Ec 12.7), a pessoa 
deixa de existir (L. K Õ H L E R , Old Testament theology, p. 145; veja-se posição contrária em 
Davidson, op. cit., p. 200-1). No entanto, tanto o nepesh quanto o rüah podem deixar o 
corpo por ocasião da morte e existir num estado separado do corpo (Gn 35.18; SI 86.13; 
cf. 1 Rs 17.22 acerca do raro caso da volta de uma alma ao seu corpo). 

Num plano mais elevado, rüah pode então designar um ser angélico e sobrenatural, 
um "espírito enviado de Deus" (1 Sm 16.23, TB). A função de tal espírito pode ser de 
revelação (Jó 4.16[?J; cf. Zc 1.9, 19 [1.9; 2.2], mal'ãk, q.v.). Ou, como é apropriado, Deus 
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podia fazer com que seus anjos servissem como rühôt, "ventos" (SI 104.4, não "espíritos"; 
Hb 1.7) ou fogo (cf. 1 Rs 19.11-12). Satanás é o grande espírito acusador (1 Rs 22.21). 
Outros espíritos malignos podiam cair sobre os homens, conforme determinado por Deus 
(1 Sm 16.14; 18.10; 19.9). 

O exemplo supremo de personalidade espiritual é Deus (Is 31.3). A palavra rüah pode 
exibir uma ampla gama de sentidos. O "sopro" (ARA, "hálito") de Deus pode ser um vento 
forte (Is 40.7; 59.19; cf. N m 11.31). O seu "espírito" pode designar não mais do que poder 
ou tendência ativa (Is 40.13, "quem guiou o espírito [intenção] do SENHOR", ou "quem 
conheceu a mente [intenção] do Senhor", como aparece na LXX e em 1 Co 2.16). Na 
maioria das vezes, contudo, o contexto aprova, e a analogia do NT apóia fortemente a idéia 
de que o rüah YHWH é o Espírito Santo, "no mais pleno sentido cristão" (A. F. 
KlRKPATRICK, Cambridge Bible, Psalms, v. 2, p. 293). No início o rüah de Deus se mexe 
sobre as águas primevas (Gn 1.2), "como uma hipóstase ou pessoa" (H. SCHULTZ, Old 

Testament, v. 2, p. 184); cf. sua presença orientadora, distinta das presenças de Iavé e de 
Moisés, que o Senhor "pôs" sobre os anciãos no deserto (Nm 11.17, 25). Davi foi o primeiro 
a chamá-lo de Espírito Santo (SI 51.11 [13]; cf. Is 63.10-11), e Isaías, quer pensando nele 
como aquele que o inspirava, quer como um companheiro de conversa, pressupõe que ele 
possui personalidade própria e distinta quando diz, citando o Messias, "o SENHOR Deus 
me enviou a mim e o seu Espírito" (48.16). 

A obra do Espírito de Deus pode ser: cósmica, quer na criação (Jó 26.13), quer na 
providência constante (Jó 33.4; SI 104.30); redentora, na regeneração (Ez 11.19; 36.26-27); 
na Sua presença, habitando no fiel, sustentando-o e guiando-o (Ne 9.20; SI 143.10; Ag 
2.5); ou a plenitude, para a liderança (Nm 11.25; Jz 6.34; 1 Sm 16.13), para o serviço ( N m 
11.17; Mq 3.8; Zc 7.12) ou para a futura capacitação do Messias (Is 11.2; 42.1; 61.1) e de 
seu povo (J1 2.28 [3.1]; Is 32.15). 

[Distinções entre rüah e nepesh: rüah é o princípio da vida racional e imortal do 
homem e possui a razão, a vontade e a consciência. Outorga a imagem divina ao homem 
e constitui a dinâmica vivificante que resulta no nepesh do homem como o sujeito da vida 
pessoal. A personalidade distintiva do indivíduo é inerente ao seu nepesh, o centro de suas 
emoções e desejos, rüah é a força ou poder da vida, sendo que a base de sua vitalidade 
reside nele mesmo; o nepesh implica um sentido mais subjetivo e condicionado da vida. 
Parece que o NT faz uma distinção de forma e conteúdo entre pneuma (rüah) e psyché 

(nepesh). G.L.A.] 
Bibliografia: — DAVIDSON, A. B. The theology of the Old Testament. T. & T . Clark, 

1925. p. 182-203. — DELITZSCH, Franz. Biblical psychology. p. 117-8. — KOCH, R. Spirit. 
In: Sacramentum Verbi. v. 3, 1970. p. 869-77. — MCCLELLAN, Wi l l iam H. The meaning 
of Ruah. 'Elohim in Genesis 1, 2. Bib 15:517-27. — MOSCATI, Sabatino. The wind in 
Biblical and Phoenician cosmogony. JBL 66:305-10. — ORUNSKY, Harry M. The plain 
meaning of Ru*h in Gen 1.2. JQR 48:174-82. — PAYNE, J. B. Theology of the Older 

Testament. Zondervan, 1971. p. 172-6, 224-5. — RlCHARDSON, T\VB, p. 144, 233-47. — 
WALVOORD, J. F. The work of the Holy Spirit in the O.T. BS 97:289-317, 410-34. — 
WHITLOCK, G. S. Structure of personality in Hebrew psychology. Interp 14:3-13. — TDNT. 

v. 6, p. 359-89. — THAT. p. 726-52. 
J.B.P. 

2132 rrn (rãwah.) ser largo, ser espaçoso (e.g., 1 Sm 16.23; Jó 32.20). 
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Termos Derivados 

2132a m"". (rewah) espaço, intervalo (Gn 32.17), desafogo, alívio (Et 4.14). 

2132b n m i (r^wáhâ) desafogo, a/ú>£o (Lm 3.56; SI 66.12). 

r m (/*w;ãyâ). Veja o n? 2 130c. 

2133 Dl"! (rum) estar no alto, ser exaltado, erguer-se. 
Termos Derivados 

2133a t D n (rüm), D l (rum) altura, altivez. 
2133b (rôm) no alto, para cima, 
2133c t n o i l (rômá) orgulhosamente. 
2133d (rãmâ) altura, lugar elevado. 
2133e PTQn ( rãmüt ) altura, postura altiva. 
2133f Í D Q Í H ( ròmãm ) louvor. 
2133g niDQl-1 (rômêmüt ) ascendente, inspirador. 
2133h t c n o (mãrôm) altura. 
2133i tnç*~in ( i f rümâ ) contribuição, levantamento (de ofertas). 
2133j t n p i n n ( f r â m t y â ) porção. 

Três grandes grupos de idéias estão presentes em usos não cúlticos de rum e seus 
derivados: 1) altura literal; 2) altura como símbolo de noções positivas, tais como glória 
e exaltação; e 3) altura como símbolo de noções negativas, tais como arrogância e orgulho. 
O qal pode ter um sentido estativo, "estar no alto", ou então pode designar movimento, 
"erguer-se". Todos os três grandes grupos de significados são encontrados. A raiz se refere 
à altura literal ao falar da altura de pessoas (Dt 1.28), das estrelas (Jó 22.12) e da ação 
literal de erguer os anjos, na visão de Ezequiel (Ez 10.16) e erguer a arca (Gn 7.17). A voz 
pode ser "alta" (Dt 27.14). "Levantar-se" é uma expressão idiomática para "surgir", 
"aparecer" (Êx 16.20, lit. "vermes se levantaram"). 

O AT emprega diversas expressões idiomáticas com sentido positivo. A mais freqüente 
é dizer que Deus está elevado para indicar sua posição em relação aos demais ("exaltado 
seja o meu Deus", 2 Sm 22.47; SI 18.46 [47]; cf. SI 113.4; Is 6.1). A superioridade da 
sabedoria sobre um tolo é assim descrita (Pv 24.7). O livramento é identificado com a 
altura a que chega a cabeça da pessoa favorecida (SI 27.6, lit. "minha cabeça está mais 
alta do que os meus inimigos"; observe-se que esse versículo é usualmente traduzido na 
voz passiva, "será exaltada"). Altura relativa expressa nível político relativo (Nm 24.7). 
A "mão erguida" (lit., Nm 33.3; ARA, "corajosamente") pode simbolizar vitória. A mão 
erguida de Deus revela prontidão em julgar (Is 26.11). Numa oportunidade o chifre 
erguido descreve o regozijo (1 Sm 2.1; ARA, "força"). 

As expressões idiomáticas de sentido negativo são: o coração exaltado representa 
atrevimento (Dt 8.14) ou orgulho (Ez 31.10); olhos exaltados (SI 131.1) e o braço erguido 
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(Jó 38.15) também são sinal de atrevimento; "exaltados" ou "altivos" (2 Sm 22.28) é uma 
expressão poética que designa os ímpios, da mesma forma como "aflitos" ou "humildes" 
descreve os justos. 

As formas no polel e no hifil expressam os equivalentes causativos das idéias acima. 
Deus pode elevar os homens em sua posição (i.e., "exaltá-los", 1 Sm 2.7; 1 Rs 16.2). Da 
mesma forma os homens podem exaltar a Deus, mediante o louvor (SI 30.1; [2] 99.5). 
Outras expressões idiomáticas incluem erguer a mão em juramento (Gn 14.22), erguer o 
rosto em oração (Ed 9.6) ou erguer um prédio (Ed 9.9). Pode-se erguer a voz para clamar 
por ajuda (Gn 39.15), e pode-se erguer, isto é, aumentar, o som de instrumentos musicais 
(2 Cr 5.13). O hifil também serve como termo técnico para apresentar uma oferta, em 
particular a "oferta alçada". 

As formas nos graus polal e hofal expressam o sentido passivo das idéias acima. O 
hitpolel ocorre uma única vez, aparentemente com significado reflexivo, "exaltar-se" (Dn 
11.36; ARA, "levantar-se"). 

rum, rum. Altura. Em uma ocorrência descreve a altura literal dos céus numa símile 
poética (Pv 25.3). Outros usos são figurados: "altura dos olhos" (lit., Pv 21.4; ARA, "olhar 
altivo"; Is 10.12, ARA, "altivez dos olhos"), "altura de homens" (Is 2.11, 17; D3B, "alt ivez dos 
varões") e "altura do coração" (Jr 48.29; ARA, "altivez do seu coração"). Todos se referem 
a orgulho ou arrogância. 

rôm. No alto, para cima. Veja-se Habacuque 3.10; mas cf. KB. 

rômâ. Orgulhosamente, altivamente. Deduz-se esse sentido uma vez que o contexto 
(Mq 2.3) requer uma conotação desfavorável. Forma feminina ou locativa do vocábulo 
acima. 

rômãm. Louvor. Um exemplo claro do vocábulo é traduzido por "altos louvores" (SI 
149.6). Um outro exemplo é provavelmente uma forma verbal passiva (i.e., do polal de 
rum.) e é traduzido por "ele foi exaltado" (SI 66.17, IBB; cf. BDB). 

mãrôm. Altura, lugar elevado, no alto. Substantivo freqüentemente empregado como 
advérbio, com o sentido de "no alto" ou "acima". Inclui a mesma gama geral de sentidos 
do verbo. As referências ao nível e à posição de Deus constituem o maior número de usos 
(e.g., 2 Sm 22.17; SI 92.8 [9]). Também é possível atestar os sentidos de altura literal (Pv 
9.3) e atrevimento (2 Rs 19.22; ARA, "alçar"). Temas ainda não ilustrados com o verbo são: 
erguer o chifre para o alto (ARA, " levantar altivamente a força") como sinal de rebelião (SI 
75.5 [6]) e estar "em lugar alto" como símbolo de segurança (almejada; Hc 2.9). 

f r ú m â . Contribuição, oferta, oferta alçada. Os empregos dessa palavra encontram 
um paralelo aproximado naqueles em que fnúpá (veja-se nüp) é usado como termo do 
culto público para designar as várias ofertas e como termo para indicar aquelas partes 
das ofertas que eram destinadas especialmente ao sacerdote oficiante. N o uso geral tem 
as seguintes denotações: materiais ofertados para a construção do tabernáculo (Ex 25.2-3), 
contribuições do rei persa e de outros para a reconstrução do templo (Ed 8.25), a oferta 
de expiação no valor de meio siclo (Êx 30.13), o dízimo dos dízimos destinado aos 
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sacerdotes (Nm 18.25-32) e os recintos sagrados da visão do templo de Ezequiel (Ez 45.1, 
TB, "oblação"; PIB, "porção sagrada"). Coisas dedicadas a ídolos (Is 40.20, "oferecer", ARA, 
ARC) e a oferta de despojos de guerra (Nm 31.29) também podem ser assim designadas. 
O emprego desse termo para indicar a oferta de um bolo feito com as primícias do fruto 
da terra (Nm 15.20) faz lembrar o uso de t'núpâ, "oferta movida", usada em referência ao 
feixe das primícias. 

Como termo que designa as porções de sacrifício destinadas ao sacerdote oficiante, 
existem repetidas referências à coxa da "oferta alçada" (Lv 10.14-15, ARA, "oferta"; Nm 
6.20). No ritual da oferta pacífica, a porção da oferta de cereais (que devia acompanhar 
a oferta pacífica) destinada ao sacerdote oficiante é indicada por esse termo ( Lv 7.14; 
observe-se em contraste que fnüpâ, "oferta movida" jamais designa uma porção do 
sacerdote que não seja de carne). O vocábulo ocorre, ao que parece incidentalmente, numa 
passagem que proíbe parentes de comer a porção do sacerdote (Lv 22.12). 

Provavelmente o termo "oferta alçada" originariamente se referia à manipulação 
física da oferta na hora em que era entregue, mas não existem exemplos bíblicos que se 
refiram claramente a tal manipulação. O termo foi-se desgastando até que passou a 
significar simplesmente "dádiva" ou "oferta" (cf. ARA), sem indicar implicações à forma de 
como a oferta era manipulada. 

Ocorre uma vez num contexto não religioso, referindo-se àqueles que subornam com 
presentes ou então àqueles que de modo egoísta extorquem presentes (Pv 29.4; "homem 
de presentes"; ARA, "amigo de impostos"). 

terümiyâ. Porção. Diminutivo de terúmâ (acima). Descreve a área destinada a Zadoque 
no templo restaurado de Ezequiel (Ez 48.12). 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 753-60. 
A.B. 

c o i l (rômám ) . Veja o n? 2 133f 

r r o o r i (rômêmüt). Veja o n? 2 133g. 

2134 *p"l (rün) dominar (SI 78.65). Empregado somente no hitpolel. Essa forma é 
interpretada pela ARA ("grita excitado") como se fosse derivada de rãnan, "gritar" 

(q.v.). 

2135 *I?n (rüa') gritar, romper em gritaria, clamar. 

Termos Derivados 

2135a tJH (reaO grito. 2135b t n y n n (frü'ã) alarme, ,al, som de trombeta. 

Um verbo incomum. Embora ocorra 42 vezes por todo o AT, os usos mais freqüentes 
aparecem em Salmos. A raiz está desenvolvida apenas em hebraico, com um termo 
semelhante aparecendo muito tempo depois no árabe falado por judeus durante a idade 
média. 
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A raiz e seus poucos derivados ocorrera somente no grau hifil, embora o uso dessa 
forma normalmente causativa não influencie os sentidos. [Em SI 65.13 há uma ocorrência 
do verbo no hitpolel. N. do T.] Em várias passagens do AT a raiz dá origem ao 
desenvolvimento de diferentes conotações e sentidos. O sentido básico é o de "fazer 
barulho" mediante grito ou com algum instrumento, especialmente uma trorabeta (Nm 
10.7) ou o tradicional chifre de carneiro, o chofar (Js 6.5). Com esse sentido emprega-se 
o vocábulo nas descrições dos rituais do tabernáculo israelita (1 Sm 4.5) para descrever 
a exaltação do povo de Israel quando a arca da aliança foi trazida para o acampamento. 
Posteriormente na história de Israel, a mesma raiz é empregada para designar a 
exaltação do povo quando Davi traz a arca até Jerusalém. A descrição poética disso nos 
Salmos (45.7) e a posterior glorificação do rei na sua entronização por aclamação (1 Sm 
10.24) têm sido escolhidas por alguns estudiosos como provas da existência de um ritual 
de entronização semelhante àquele que se encontra em outras sociedades daquela época. 
Não há, contudo, nenhum indício que apóie tal interpretação da raiz rua'. Na realidade, 
o uso em passagens que estimulam toda a terra a louvar a Deus (Is 44.23) e a dar o grito 
de vitória sobre um inimigo (Jr 50.15; Sf 3.14) tem uma relação mais íntima. O cântico 
poético de louvor em Jó 38.7 emprega essa raiz para descrever o grito de júbilo dado pelos 
"filhos de Deus", uma expressão controversa que designa os fiéis seguidores da aliança. 
A raiz rüa' também é usada para indicar gritos de queixa e aflição (Is 15.4). Entretanto, 
dentre todos os empregos o mais comum é em avisos de guerra (Nm 10.7) e gritos de 
guerra (Js 6.10). Como extensão deste último uso, também é empregado em gritos de 
alarme (1 Sm 17.20) e de incentivo, como em Salmos 95 e 98, em que o verbo aparece 
duas vezes em cada um dos contextos mencionados. Esse vocábulo incomum aparece ainda 
em textos bastante espalhados (Êx 32.17; Jó 36.33; Mq 4.9, "agora, por que tamanho 
grito?"). 

terü'â. Alarme, sinal, som de trombeta. Esse é um substantivo feminino formado a 
partir da raiz rua'. É uma forma exclusivamente hebraica e ocorre 36 vezes no AT, a 
maioria delas no singular. Existem quatro sentidos distintos em que é usado. Emprega-se 
o vocábulo para designar "o sinal" (Lv 25.9; ARA, "trombeta Vibrante*") dado pela trombeta 
(i.e., o toque do chofar) no dia da expiação. Também é empregado para indicar "alarme", 
como no caso de ataque, "ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o 'alarido' de guerra" 
(Jr 4.19; Js 6.5 [ARA, "grita"]). Além disso, usa-se o substantivo para designar a trombeta 
em meio ao tumulto do combate, "Moabe morrerá entre grande estrondo, 'alarido' e som 
de trombeta" (Am 2.2). Finalmente, emprega-se o substantivo para indicar a exultação do 
louvor a Deus: "Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com címbalos 'retumbantes'" (SI 
150.5; lit., "címbalos de 'estrondo"). 

W.W. 

2136 ^Tl (rwp). Aceita como raiz de: 
2136a n s r r i (früpâ) cura (Ez 47.12). 

2137 f n (rüts) correr. 
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2138 2?n (rüsh) 

Termos Derivados 

2137a JTTÜ (mérôts) corrida (Ec 9.11). 

2137b H^r iQ (m'rütsâ ) corrida (2 Sm 18.27), decurso da vida (Jr 8.6). 

A raiz rüts é bastante comum na língua hebraica e significa "correr", "apressar-se 
mediante corrida". Ocorre mais de 75 vezes no AT e freqüentemente no hebraico pós-
bíblico. Embora a raiz seja filologicamente cognata do acadiano râtsu, os dois vocábulos 
sofreram desenvolvimentos semânticos distintos, pois o termo acadiano possui o sentido 
de "ajudar", uma idéia só remotamente identificada com a raiz hebraica. O maior número 
de ocorrências de rüts se acha em Gênesis e 1 e 2 Samuel. A raiz tende a ser usada com 
menor freqüência nos escritos proféticos e nos livros históricos mais recentes. Ao longo do 
Pentateuco utiliza-se a palavra para descrever pessoas correndo, em geral homens (Gn 
18.27; 24.17) e às vezes mulheres (Gn 24.20). O cognato acadiano raramente se aplica a 
animais ou a objetos inanimados, e o mesmo se pode dizer da raiz hebraica. Conquanto 
se mencionem cavalos já no começo da história de Israel, até Joel 2.4 não se emprega rüts 

para descrever a ação de cavalos correrem. Vários e diferentes tipos e modos de correr são 
descritos por essa raiz. Corre-se para saudar um estranho e para preparar algo como 
gesto de boas-vindas (Gn 18.2, 7), por empolgação (Gn 24.28), por medo (Jz 7.21), para 
trazer notícias (2 Sm 18.22) e num movimento de natureza ritual e oficial (1 Rs 1.5). Na 
maioria dos casos, usa-se alguma preposição para indicar o local de onde ou para onde se 
corre. A direção exata da ação é indicada com as seguintes preposições: 'aí, "contra" (Jó 
16.14); min, "de" (1 Sm 4.12); lipnê, "diante de" (1 Sm 8.11); 'ahãrê, "atrás de" (1 Rs 
19.20); le, "para" (Ag 1.9); W, "para" (Gn 24.20; N m 17.12); liqra't, "na direção de" (Gn 
18.2); e 'ad, "até" (2 Rs 4.22). A palavra também possui diversos sentidos especiais. Um 
é o grau hifil de rüts, que tem a conotação de "fazer correr", isto é, "trazer às pressas" (Gn 
41.14; ARA, " fazer sair à pressa"). Outro uso especial aparece apenas uma vez no AT. O 
grau pilpel de rüts em Naum 2.5 descreve os carros de um exército que "como relâmpagos 
'correm para cá e para lá'" (BJ). 

W.W. 

2138 tín (rüsh\ ü n (rlsh) ser pobre. 

Termos Derivados 

2138a D H (rêsh ), t ã n ( ré ' sh )pobreza. 
2138b BT"1 ( r ish ) pobreza (ocorre somente em Provérbios). 

Essa raiz deixa implícita a idéia de privação absoluta de bens. Ocorre 32 vezes. 
Ortograficamente apresenta a inserção freqüente do 'aleph como letra vocálica (GKC, 
§23g). Pode haver alguma ligação com o ugarítico rsh, 1 Reis 10.22 (cf. AisWUS, n? 2545, 
"destruir", zerstõren). 

A raiz se refere à condição experimentada pelas classes mais pobres. Davi emprega 
o vocábulo para indicar que é indigno para casar-se com Mical (1 Sm 18.23), e Natã usa 
o termo em sua clássica parábola (2 Sm 12.1 e ss.). 
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2143 3JT1 (rãhab) 

2139 " P (rãzâ) ser magro, emagrecer (Sf 2.11; Is 17.4). 

Termos Derivados 

2139a " n (rãzeh) magro (Ez 24.20; Nm 13.20). 

2139b " 7 (rãzí) magreza, definhamento (Is 24.16). 

2139c ] i n (rãzôn) magreza (Is 10.16), definhamento (SI 106.15), escassez (Mq 
6.10). 

] i n (rãzôn). Veja os nf 2 139c, 2142a. 

2140 n n (rzh). Aceita como raiz de: 

2140a n n o (marzêah) grito (Jr 15.12; Am 6.7). 

(razi). Veja o n? 2 139b. 

2141 C P (rãzam) piscar (de olhos, Jó 15.12). 

2142 ]T j (rãzan) ser pesado, ser judicioso, ser imponente (e.g., Jz 5.3; Hc 1.10). 

Termo Derivado 

2142a j i n (razôn) dignitário, príncipe (Pv 14.28). 

2143 2JT1 (rãhab) ser largo. 

Termos Derivados 

2143a (rahab) largura, amplitude (Jó 36.16; 38.18). 

2143b tnnn (rõhab) largura, expansão, extensão. 
2143c t - r n (rahãb) largo, amplo. 
2143d tn in- (r*hôb) lugar aberto. 
2143e 37TD (merhãb) lugar amplo e espaçoso (Os 4.16; SI 31.9). 

Importante raiz semítica ocidental, rãhab ocorre numa glosa bastante clara na 
correspondência de Amarna (carta 162.41), mostrando que era empregada na conversa 
comum na Palestina por volta de 1370 a.C. É encontrada em ugarítico (rhb) e em dialetos 
semíticos posteriores e é cognata do acadiano rêbu. rãhab aparece mais de 20 vezes no 
AT. Diversas formas derivadas de rãhab também aparecem no AT, e nas versões tem 
havido confusão quanto à exata diferença entre elas. 

A raiz é empregada em duas denotações basicamente diferentes. O termo é usado na 
descrição da largura ou amplidão da terra ou da largura de um objeto. Freqüentemente 
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2143 JTn (rãhab) 

a raiz aparece em descrições que falam que a terra de Canaã é espaçosa (Gn 26.22). É a 
raiz do topônimo Reobote, na mesma passagem. Tanto durante quanto depois da 
conquista de Canaã a palavra é repetida em reafirmações acerca da amplidão da herança 
prometida a Israel (Êx 34.24; Dt 12.20; Is 54.2). O termo também descreve aspectos 
arquitetônicos do templo celestial na visão profética de Ezequiel (41.7). No entanto, ocorre 
com maior freqüência em expressões psicologicamente reveladoras que envolvem partes 
do corpo ou atributos físicos. Essas locuções são totalmente coloquiais e desaf iam qualquer 
tentativa de tradução literal. A raiz rãhab aparece em expressões coloquiais junto com 
os seguintes substantivos: "boca" (1 Sm 2.1; SI 35.21; 81.11; Is 57.4); "coração" (SI 119.32; 
Is 60.5); "tribulações do coração" (SI 25.17); "passos" (SI 18.36 [37]); " leito" ( Is 57.8); 
"a lma" (Hc 2.5; IBB, "desejo"; ARA, "gananciosa boca"). É de especial interesse o emprego 
extremamente obscuro de rãhab em Salmos 4.1 [2], traduzido por: "me tens al iviado" 
( A R A ) ; "me deste largueza" ( I B B ) ; "me aliviaste" ( BJ ) ; "tens-me dado fo lga" ( T B ) ; "me 
reconfortaste" (MM). Visto que é uma expressão coloquial quase impossível de traduzir, 
todas essas tentativas de tradução estão até certo ponto corretas. Do ponto de vista da 
pessoa sábia aos olhos deste mundo, Provérbios utiliza o verbo apenas uma vez (18.16) 
para designar o aumento dos bens. O termo não possui um equivalente único em 
português e pode ser mais bem traduzido, em todos os seus usos coloquiais, por "aumentar 
o impacto da boca, coração, etc.". Embora essa seja uma tradução desajeitada, traz à tona 
algo do l inguajar semítico original em todas as passagens em que ocorre. 

rõhab . Largura, expansão, extensão. Substantivo masculino formado a partir da raiz 
rãhab, rõhab é usado quase 100 vezes no AT, 37 em Ezequiel (40—43; 45—46; 48). 
Aparece pela primeira vez em Gênesis 6.15, "largura". Em Ezequiel 41.9; 42.10 a palavra 
é traduzida por "grossura" ( I B B ) . Em 1 Reis 4.29 [5.9] a A R C traz "largueza de coração", 
ao passo que a ARA incorretamente traduz por "larga inteligência" (no que é acompanhada 
por IBB , T B ) . 

rãhãb . Largo, amplo, espaçoso. Esse adjetivo aparece 21 vezes no AT e modifica 
muitos objetos diferentes. Sobre a terra prometida, a Palestina, diz-se que é "ampla" (Êx 
3.8). Em contraste com o conhecimento de Deus, o mar não é tão "largo" (Jó 11.9). Numa 
outra figura de l inguagem, diz-se que é "grande" a brecha feita por um exército invasor 
(Jó 30.14). O vocábulo também descreve a amplitude dos mandamentos divinos (SI 119.96) 
e a altura da arrogância humana (SI 101.5). 

r ehõb. Lugar aberto. U m substantivo derivado de rãhab e cognato do ugarítico rhb, do 
acadiano rêbttu. Também é usado numa forma l igeiramente diferente, i*hõb, ou seja, sem 
o waw. No total ocorre 42 vezes em todas as seções do AT, Aparece pela primeira vez em 
Gênesis 19.2, na visita dos anjos a Ló em Sodoma. Nessa passagem a ARC traduz por 
"rua", mas "praça" (ARA) é melhor, pois o termo sempre designa uma praça, um mercado 
ou um pasto dentro de uma cidade ou aldeia (Ne 8.1). Essas "praças" eram áreas públicas 
e infel izmente eram usadas como santuários idolatras na época da apostasia de Israel (Ez 
16.24, 31), mas não se devem confundir essas áreas com o espaço aberto junto às portas 
da cidade, onde se tratava dos assuntos públicos e funcionavam os tribunais. 

W .W. 
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2146 Crn (irãham) 

2144 n m (rhh). Aceita como raiz de: 

2144a (rêheh) moinho manual. Ocorre só no dual, rêhayim. 

ZTT (r*hôb). Veja o n? 2 143d. 

CTH (raJiâm). Veja o n? 2 146c. 

2145 ^ i T (rhl). Aceita como raiz de: 
2145a -r^rn (rãhêl ) ovelha fêmea adulta. 

Esse substantivo feminino bastante antigo é cognato do acadiano laJiru, mas sofreu 
metátese, ou transposição, um fenômeno não raro em palavras em que aparecem 
contiguamente os fonemas re e le. Ocorre quatro vezes no AT (Gn 31.38; 32.15; Ct 6.6). A 
ocorrência mais importante está em Isaías 53.7 na grande profecia da expiação, "e, como 
ovelha [rãhêl], muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca". Essa é a raiz 
do nome feminino Raquel (rãhêl). 

W.W. 

2146 (rãham) I, amar profundamente, ter misericórdia, ser compassivo. 

Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2146a tC rn (rehem), (raham) ventre. 

2146b tCQTH ( rahãmim) terna misericórdia. 

2146c T C T H (rahum) compassivo. 

2146d t"*'2n~í ( rahãmãni ) compassiva (Lm 4.10). 

Essa raiz se refere ao profundo amor (geralmente de uma pessoa por alguém que está 
numa posição inferior) que tem raízes em algum vínculo natural. No grau piei o verbo 
designa o profundo sentimento íntimo que se conhece pelos variados nomes de compaixão, 
piedade, misericórdia. Provavelmente o verbo rãham tem parentesco com o acadiano rêm u 
(cf. o ugarítico rhm, G. SCHMUTTERMAYR, RHM — Eine lexikalische Studie, Bib 51:499 
e ss.). No que diz respeito à ênfase, deve-se distingui-lo de hüs e hãmal. As vezes hãnan 
é traduzido por "ser misericordioso", com destaque para a benevolência oferecida. O verbo 
e seus derivados ocorrem 133 vezes. 

rãham é usado poucas vezes com referência a homens (12 dentre 47 vezes). E 
empregado apenas uma vez no qal, quando o salmista confessa o seu amor a Iavé (18.1 
[2]). A profundidade desse amor se revela na relação dessa palavra com rehem/raham. 
Compare-se com Isaías 49.15, em que se utiliza o vocábulo na descrição do amor de uma 
mãe para com o filho que ela amamenta. Também pode designar o amor de um pai (SI 
103.13). Parece que esse verbo tem a conotação do sentimento de misericórdia que as 
pessoas têm umas pelas outras porque são seres humanos (Jr 50.42) e é mais facilmente 
despertado por criancinhas (Is 13.18) e outras pessoas frágeis e indefesas. E essa 
misericórdia natural que, na sua crueldade, os inimigos de Israel e da Babilônia não terão 
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2146 007' (rãham) 

(Is 13.18; Jr 6.23), embora Deus possa dar tal sentimento (de compaixão) aos inimigos de 
Israel (1 Rs 8.50; Jr 42.12). De fato, os profetas (Is 13.18) empregam, em conjunto, hás 
(o sentimento que flui de um para outro); hãmal (a força produzida pelo sentimento, a 
qual leva a pessoa a agir em favor de outros, i.e., para poupá-los de alguma dificuldade); 
e rãham (o profundo sentimento interior baseado em algum vínculo natural), ao descrever 
o que a Babilônia (Jr 21.7) e Deus (Jr 13.14) não terão para com Israel. 

Muitas vezes essa raiz é aplicada a Deus. Incorpora dois conceitos: primeiro, o forte 
vínculo que Deus tem com os que chamou para serem seus filhos (SI 103.13). Deus cuida 
dos seus tal qual um pai cuida de seus filhos; ele tem piedade deles (cf. Mq 7.17). O 
segundo conceito é o da escolha livre, não condicionada, feita por Deus (hên, "graça"). 
Deus diz a Moisés que é gracioso e misericordioso com os que ele escolher (Êx 33.19). 

Existem diversas idéias ligadas ao amor profundo e terno de Deus: primeiro, a eleição 
incondicional feita por Deus (Êx 33.19); em seguida, sua misericórdia e perdão para com 
os seus apesar do juízo merecido e com base no arrependimento deles (Dt 13.17 [18]); e 
também a misericórdia e graça ininterruptas de Deus em preservar do juízo o seu povo 
impenitente (2 Rs 13.23). Desse modo esse atributo se torna, em parte, a base de uma 
esperança escatológica (cf. Is 14.1; 49.13; 54.7; Jr 12.15; 33.26; Ez 34.25; Mq 7.19; Zc 
1.16). Vale ressaltar que Deuteronômio (30.3) profetiza o exílio por causa do pecado de 
Israel, estipulando que o arrependimento trará a terna compaixão divina. De modo que 
se fala então da supressão da misericórdia divina, o que resulta num severo julgamento 
às mãos dos babilônios (Is 9.17 [16]; 27.11; Os 2.4 [6]). Durante o exílio, os líderes de 
Israel encorajaram o povo com o amor e a terna misericórdia divina que o escolheram (Lm 
3.32) e o levaram a, humildemente, se arrepender, clamando a Deus que tomasse a ter 
aquela sua compaixão paterna (Zc 1.12). O restabelecimento do relacionamento pai-filho 
e a volta do exílio são testemunhas desse cuidado amoroso que acompanhou o povo (Os 
2.23 [25]). As Escrituras deixam claro que o exílio foi provocado por Deus e encerrado por 
Deus (Ez 39.25) de acordo com a sua providência soberana (Is 30.18; cf. E. J. YOUNG, The 
book of Isaiah, v. 2, p. 353 e s.). Por fim, a mensagem dos profetas acerca da volta do 
exílio abre a vista para um estado permanente em que o relacionamento pai-filho jamais 
se romperá (Os 2.23 [25]; Is 54.8, 10). 

rehem, raham. Ventre, moça. Esse último sentido ocorre em Juizes 5.30 e é confirmado 
no ugarítico (49:11:27), em que btlt 'nt (Jovem [i.e., Moça] Anate) é chamada de rhm €nt 
(Jovem Anate) (UT 19: n? 2321). 

Deve-se fazer distinção entre rehem/raham e beten, "ventre", "barriga". (Cf. Jz 5.30, 
num exemplo de sinédoque em que a parte, "ventre", designa o todo, "mulher".) Por 
conseguinte, beten e rehem/raham são empregados como paralelos apenas ao falar de 
concepção e nascimento. 

Passagens como Jeremias 20.17, em que o profeta lamúria o seu nascimento, deixam 
claro que rehemJraham designa o ventre. Jeremias desejava ter sido morto no ventre, e, 
desse modo, o ventre de sua mãe sempre teria estado grande. Jó (10.18) diz que, se não 
tivesse sido trazido para fora do ventre, olho algum o teria visto. Ainda mais clara é a 
analogia que Deus usa para descrever a ação soberana com a qual ele guardou as águas 
do dilúvio, depois de este "irromper do Ventre' [ARA, 'madre']" (Jó 38.8). 

Fica claro que o nascimento e a concepção são controlados por Deus, que abre (Gn 
29.31) ou fecha (Gn 20.18) o ventre conforme lhe apraz (cf. Nm 8.16, que fala do 
primogênito como aquele que abre o "ventre" [ARA, "madre"]). Conseqüentemente o 
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2146 Crn Crãham) 

nascimento não é um simples produto das leis da natureza, mas uma bênção da parte de 
Deus (Gn 49.25). O pecador rebelde, porém, não tem filhos ("o ventre [IBB, 'madre'; ARA, 
'mãe'] se esquecerá dele, Jó 24.20) ou há de ser amaldiçoado com um ventre abortivo (Os 
9.14). Israel precisa confessar que ter e manter filhos é coisa de Deus. Os israelitas o 
faziam ao separar para Deus todos os primogênitos (dentre seres humanos e animais). 
Deus é um Deus de aliança, que exige uma "cobertura" ou "expiação" (veja-se kippér), um 
sacrifício cruento. Por causa do sangue, Deus passou ao longe dos primogênitos dos 
"crentes" no Egito. Por conseguinte, todo primogênito daqueles que estão sob a aliança 
pertence a Deus e deve ser sacrificado a ele. Entretanto, ele requer que os filhos (e os 
animais imundos) sejam resgatados (Nm 18.15). Ele reivindica os levitas no lugar deles 
(Nm 3.12). Os idolatras de Israel reconheceram a reivindicação que Deus fazia dos 
primogênitos, mas erroneamente os sacrificaram a ele (Ez 20.26). 

Todas as pessoas (justas e ímpias) devem a Deus o fato de terem nascido e devem 
servi-lo (Jó 31.15). Os israelitas, povo de Deus, eram receptores do cuidado especial divino 
(eleição) desde a concepção até a morte. Deus os sustentou durante toda a vida (Is 46.3). 
Deus incentiva-os, lembrando-os disso durante a aflição do exílio. Deus aplica esse 
princípio a um indivíduo ao dizer a Jeremias (1.5) que, antes de o profeta ser formado no 
ventre, ele o havia designado e nomeado para profetizar às nações. Davi, um tipo do 
Messias, encontra consolo nessa idéia quando espontaneamente reconhece que desde o 
nascimento depende de Deus ("sobre ti fui lançado desde o ventre", lit.; SI 22.10 [11]). O 
mesmo é válido acerca do Servo, o Rei messiânico, cujos passos refletiram, um por um, 
a sua dependência do Pai (cf. Is 49.1). Desde o nascimento os eleitos são sustentados por 
Deus. É responsabilidade deles reconhecer esse chamado e submeter-se a isso (Jr 1.5). 
Deus age na vida das pessoas de modo a levá-las a fazer tal confissão e a se submeter a 
esse chamado (Is 46.3, cf. 'ãná I I I , "aflição"). Por outro lado, desde o nascimento os ímpios 
se distanciam de Deus e se perdem (SI 48.3 [4]). 

r ahãmim. Terna misericórdia, compaixão. Essa palavra mostra a ligação entre 
rãham, "ter compaixão" (piei), e rehemJraham, "ventre", pois rahãmim pode designar o 
centro das emoções (Gn 43.30) ou a expressão de uma profunda emoção (1 Rs 3.26; cf. J. 
P E D E R S E N , Israel, 1936, p. 309, 525). 

Em várias situações rahãmim faz lembrar que a terna misericórdia divina tem raízes 
no amor e na graça voluntária que Deus tem pelos homens. Por conseguinte, o castigo 
enviado por Deus é mais desejável do que a ira do homem (2 Sm 24.14). A misericórdia 
divina aparece freqüentemente combinada com o hesed, "amor", "bondade", e hên, "graça", 
"favor imerecido" de Deus. A indignação e a ira de Deus são o inverso de sua misericórdia 
amorosa (Dt 13.18; Zc 1.12; SI 77.9). Em épocas de cativeiro (especialmente durante o 
exílio, Dn 9.18), Israel é instado a se arrepender com base na compaixão divina, que é 
como a de um pai (2 Cr 30.9), e Deus reage positivamente a isso (Is 54.7). Por vezes o 
salmista implora a Deus que alivie a sua aflição por meio de expressões de ternas 
misericórdias (SI 51.1 [3]) ou confessa que o alívio imerecido se deve às ternas 
misericórdias e à graça divina (SI 103.4). O escaton há de testemunhar o amor e cuidado 
incondicionais e resolutos da parte de Deus (Os 2.19 [21]), quando Israel se arrepender 
(Dt 30.3; Is 55.7; Zc 12.10). 
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rahüm. Compassivo, misericordioso. Esse adjetivo é empregado apenas para qualificar 
a Deus (com a possível exceção de SI 112.4), destacando um de seus atributos, i.e., 
qualificando a ação divina de rãham. 

rahãmãni. Compassivo. Esse adjetivo descreve a profundeza a que pode chegar o amor 
de uma mãe. Mulheres que no passado amaram tanto os seus filhos durante o cerco 
imposto pelos babilônios, cozeram-nos para comê-los (Lm 4.10). 

Bibliografia: — D A H O O D , M . Denominative rihham, to conceive, enwomb. Bib 

44:204-5. — TH AT. v. 2, p. 761-7. 
L.J.C. 

2147 LJ"H (rhm). II. Aceita como raiz de: 
2147a D7H (rãhãm) abutre (Lv 11.18). 

2147b "DÍ17 (rãhámâ) abutre (Dt 14.17). 

C p r n (rahãmim). Veja o n? 2 146b. 

^ÇIj-l (rahãmãni). Veja o n! 2 146d. 

2148 r j r n (rãliap) I, amaciar, relaxar (Jr 23.9). 

2149 **]rn (rãhap) II, pairar. Esse verbo ocorre somente no piei (Gn 1.2; Dt 32.11). 

2150 fTT7 (rãhats) lavar. 

Termos Derivados 

2150a j T H (rahats) lavagem (SI 60.10; 108.10). 

2150b u^n-. (rahtsâ) lavagem (Ct 4.2; 6.6). 

Essa raiz designa lavagens rituais e é íilológica mas não semanticamente cognata do 
acadiano rahatsu, "transbordar", "inundar". É cognata do egípcio e do ugarítico rhts, com 
o mesmo significado. E empregada mais de 75 vezes no AT. Aparece pela primeira vez em 
Gênesis 18.4, com mais de 48 ocorrências no Pentateuco, sendo 26 em Levítico. Dentre as 
partes do corpo que eram objeto de lavagem ritual citam-se: o rosto (Gn 43.31), as mãos 
(Êx 30.19, 21), o corpo (Lv 17.16), os pés (Gn 18.4 e ss.). Nos rituais levíticos lavava-se 
a carne de animais sacrificiais (Lv 1.9; et al.). Normalmente essa lavagem requeria o uso 
de grande quantidade de água e talvez sugira que o grande mar de bronze que Salomão 
mandou construir era usado como reservatório de água para esse e para outros rituais. 
Usos diversos e interessantes do termo aparecem em Cantares de Salomão, apresentando 
detalhes sobre a prática cosmética israelita. A raiz rãhats descreve a lavagem ritual dos 
pés (5.3) e a lavagem dos olhos com leite (5.12). Um uso semelhante da lavagem com 
objetivo de atração romântica aparece em Rute 3.3. Mas o emprego bem mais solene da 
raiz está reservado para a noção de purificação do pecado (Is 1.16; 4.4). Esse sentido está 
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2151 piTl (rãhaq) 

presente em todo o livro de Ezequiel (16.4, 9; 23.40) e no NT, no batismo de João e de 
Jesus. O NT traz diversas referências à prática do AT (Jo 2.6; Mt 15.2; Hb 9.10; etc.). 

[E indubitável que essa lavagem freqüente com água acentuava a limpeza em geral 
dos israelitas. Também simbolizava, conforme dito acima, a purificação do pecado. Existe 
também uma cadeia de versículos que sugere que a água do batismo simboliza 
especificamente o Espírito Santo como o agente da purificação; Marcos 1.8 (predição do 
batismo no Espírito); Atos 1.5 (referência por Cristo ao batismo de João); Atos 10.47 (a 
execução do ritual exterior como um sinal do interior); Atos 11.16 (referência às palavras 
de Cristo em At 1.5) R.L.H. ] , 

Bibliografia: — TD.WT. v. 4, p. 300-2. 
W.W. 

2151 p r n (rãhaq) estar longe, ficar longe, estar distante, ficar distante; ser 
afastado. 

Termos Derivados 

2151a pi"H (rãhêq) que remove, que afasta (SI 73.27). 

2151b tpí"n (rãhõq), p T H (rãhôq) longínquo, distante. 
2151c t p r n c (merhãq) distância. 

rãhaq é uma raiz verbal semítica comum cognata do acadiano rêqu e do ugarítico 
rhq. E encontrada em todas as traduções semíticas posteriores do AT, tais como no siríaco 
rehaq e no etíope reheqa. Os significados variam em função do grau em que a raiz 
aparece. No entanto, a variação acompanha o uso típico da gramática hebraica. Um 
particípio importante também é formado a partir da raiz râhaq e aparece por todo o AT. 

O verbo aparece mais de 50 vezes e ocorre em todas as seções da Bíblia hebraica e 
em todo tipo de contexto. O significado básico do grau qal fala de uma pessoa ou objeto 
que "está distante" de outra pessoa ou objeto. Em muitas passagens também aparece a 
noção de "estar longe demais", como se a pessoa ou o objeto fossem inalcançáveis (Dt 
12.21) ou demasiadamente distantes para se observar (Gn 21.16). A raiz adquire uma 
conotação ética e religiosa em passagens tais como Êxodo 23.7, em que os israelitas 
recebem ordens para se "afastarem" de povos ímpios e de práticas religiosas estranhas. 
A mesma raiz é usada na descrição do exílio que resultou da desobediência de Israel (Jr 
27.10; Mq 7.11). Desse modo o verbo descreve a retirada de Israel da terra. 

Em algumas passagens a raiz descreve o afastamento ou a separação de dois objetos 
que anteriormente estavam juntos. Uma das ocorrências mais conhecidas se acha no 
difícil versículo 6 de Eclesiastes 12. A versão siríaca e a Vulgata trazem "romper", 
"quebrar", no que são seguidas pela maioria das versões modernas. Embora muitos 
estudiosos tenham emendado o verbo, isso é desnecessário, visto que ele significa 
simplesmente "ser retirado". Nos profetas a palavra se desenvolve até uma significação 
teológica completa. Jeremias utiliza-a apenas uma vez (2.5) e com ela descreve a condição 
daqueles que rejeitaram a lei de Deus: "(eles] se afastaram de mim". Isaías dá à raiz 
râhaq o seu significado mais profundo nas cinco vezes que utiliza a palavra. No primeiro 
uso (46.13), a justiça de Deus não "está longe"; no segundo (49.19), os inimigos que 
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2152 c n 7 (rãhash) 

atormentaram Judá na sua aflição "estarão longe" de modo a nunca mais o perturbarem; 
no terceiro emprego (54.14), a própria opressão será removida para "longe"; nas duas 
últimas ocorrências (59.9, 11), o juízo divino está novamente em vista, e a raiz se refere 
à separação que o pecado provoca entre Deus e o seu povo. Nesses cinco empregos em 
Isaías, o verbo passa a ter o seu significado definitivo para a teologia do AT. 

rãhôq, rãhõq. Longínquo, distante. Esse é o adjetivo hebraico comum para "longe" 
e o substantivo masculino para "distância"; CF. BDB, p. 935. Aparece mais de 50 vezes no 
AT. Conquanto o sentido básico quase não varie, assim mesmo o termo possui uma 
variedade de aplicações. E usado na descrição de um país distante, "chegamos duma terra 
distante" (Js 9.6, 9), e cidades distantes, "todas as cidades da terra de Moabe, quer as de 
longe, quer as de perto" (Jr 48.24). Também se aplica a pessoas afastadas de Deus, "que 
injustiça acharam vossos pais em mim [i.e., em Deus], para de mim se afastarem?" (Jr 
2.5). Numa passagem particularmente marcante esta raiz e seu antônimo aparecem em 
flagrante contraste, "acaso sou Deus apenas de perto, diz o S E N H O R , e não também de 
longe?" (Jr 23.23). Usa-se rãhõq também como substantivo, tanto no sentido de "distância 
geográfica", como em Êxodo 2.4, "a irmã do menino colocara-se a alguma distância" (MM), 
quanto no de "distância no tempo", como em Isaías 22.11, "nem considerastes o que o 
formou desde a antigüidade" ( I BB ) . 

merhãq . DistânciaEsse particípio é formado a partir da raiz rãhaq. Não ocorre no 
Pentateuco e é encontrado principalmente em Isaías e Jeremias. Ocorre 15 vezes. Em 
algumas passagens, em que adquire função adjetiva, significa "mais longínquo", "mais 
remoto". 2 Samuel 15.17 é assim traduzido: "pararam num lugar distante" ( A R C ) ; 

"pararam na última casa" ( ARA ) ; "f izeram alto em Beth-Merhak" ( T B ) . A tradução 
preferível é "permaneceram no local mais longínquo". O mesmo sentido fica evidente na 
visão profética de Isaías 33.17, "os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra 
que se estende até longe". 

Bibliografia.: — THAT. v. 2, p. 768-70. 
W.W. 

2152 wjnn (rãhash ) ficar em movimento, ser comovido (SI 45.1 [2]). 

Termo Derivado 

2152a n p T I Q (marheshet ) panela para refogado (Lv 2.7; 7.9). 

2153 r r n (rahat) pá de joeirar ( Is 30.24). 

2154 227 (rãtêb) estar úmido (Jó 24.8). 

Termo Derivado 

2154a Db7 (rãtõb) úmido, viçoso, fresco (Jó 8.16). 
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2159 D n (rib) 

2155 7. (rãtâ) contorcer (Jó 16.11). 

2156 ZD") (rtt). Aceita como raiz de: 
2156a DÇH (reteí) tremor, pânico (Jr 24.49). 

2157 E2ÇH (r*ztà?pos/i) revigorar-se (Jó 33.25). 

2158 "SZfcn (rãtash) despedaçar. 

Esse vocábulo incomum aparece somente nos graus piei e pual. Há duas ocorrências 
do verbo no piei: 2 Reis 8.12, "despedaçarás os seus pequeninos" ( I B B ) , e Isaías 13.18, "os 
seus arcos despedaçarão aos mancebos" (EBB) . Em ambos os casos é preferível a tradução 
"despedaçar" à encontrada na ARA, "esmagar" e "matar" respectivamente. Existem quatro 
usos do grau pual: Isaías 13.16, "suas crianças serão despedaçadas" ( I B B ) ; Oséias 10.14, 
"as mães ali foram despedaçadas com seus filhos"; Oséias 13.16 [14.1], "seus filhos serão 
despedaçados"; e Naum 3.10, "seus filhos foram despedaçados". As atrocidades horríveis 
descritas por essa raiz eram comuns na prática de guerra da Antigüidade. Foi um castigo 
predito por Deus para as nações pagãs e para aqueles que rejeitavam a lei moral e 
abraçavam práticas pagãs. A maioria dos textos não detalha tais práticas, mas em Isaías 
13.18 se diz que o instrumento era o arco. Aparentemente o vocábulo pode significar 
simplesmente "matar", "abater" (Is 13.18; cf. ARA). 

W.W. 

n (ri). Veja o n? 2 130a. 

2159 (rtb) demandar, contender. 

Termos Derivados 

2159a (rib) contenda, controvérsia. 

2159b n n ; (yãrib) oponente, adversário (Is 49.25; SI 35.1; Jr 18.19). 

2159c r n n q (m'ribâ) contenda, litígio (Gn 13.8; Nm 27.14). 

No AT, essa palavra é uma das poucas de uso freqüente com yodh na consoante média 
da raiz. As outras são din, shit, gil e 'U (GKC, p. 73a). Todas as ocorrências de rib, à 
exceção de dois particípios no hifil empregados como substantivos (1 Sm 2.10; Os 4.4), 
estão no grau qal. Muitas delas têm sido, entretanto, identificadas como formas reduzidas 
do hifil (GKC, ibid.). Por esse motivo, pode-se esperar que alguma idéia do grau causativo 
(em contraste com a de mera receptividade) esteja presente quando essa palavra aparece. 

1. "Lutar" no sentido de combate físico parece ser a idéia básica. Pode ser o combate 
individual entre dois homens (Êx 21.18) ou a luta entre grupos (Dt 33.7; Jz 11.25, embora 
a figura de linguagem se refira a uma luta individual). Por isso não é de surpreender que 
a LXX, em dez das cerca de 70 ocorrências de rtb, traduza por machomai (ÜATCH & 
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2159 n n (rib) 

REDPATH, Concordance to the LXX), principiando por Gênesis 26.20, tendo a palavra o 
sentido de "lutar", com a idéia de combate físico entre duas pessoas, entre homens e 
animais e entre exércitos (Liddell e Scott). 

2. Por meio de uma simples transição, emprega-se o verbo para designar a luta 
verbal, i.e., "discutir", "censurar um ao outro", como o fizeram Jacó com Labão (Gn 31.36) 
ou o povo com Moisés (Êx 17.2, com b'; também com 'im, Gn 26.20; Ne 13.25). 'ét, 
aparentemente com o sentido de "com" em vez de sinal de objeto direto, também é usado, 
às vezes, depois desse verbo, como em Neemias 5.7; 13.11, 17, e mesmo com 'al (Gn 26.21, 
22). Neste último caso, a preposição talvez não esteja designando a outra parte litigante, 
mas o motivo da contenda: "contenderam [rãbüY "por isso ['ãlêhãV (ARA, "por causa 
desse [poço]"). Em uma ocasião a palavra tem o significado de "discutir" e não aparece 
nenhum objeto (Os 4.4) — num imperativo negativo e em paralelo com yãkah, "brigar", 
"al terçar". 

Alguns desses usos são traduzidos por machomai na LXX, o que também tem o 
sentido de "discutir"; outras vezes a palavra é traduzida por loidoreõ, "maldizer", 
"discutir", "reclamar com raiva". Esse é um procedimento seriamente condenado no NT (1 
Co 15.11; 6.10; 1 Tm 5.14; Mt 5.11, etc.; T\VNT, v. 4, p. 293). 

3. Por meio de outra transição também bastante fácil, o verbo assume um sentido 
jurídico-legal, tendo, estranhamente, Deus como sujeito. Visto que Deus, como criador, 
domina todas as coisas, mesmo suas as censuras têm um ar judicial, e BDB provavelmente 
não está errado em colocar nesta categoria muitas referências em que "censurar" ou 
"reprovar" parecem ser a melhor tradução. Outros verbos que normalmente dizem respeito 
a funções de magistrados civis são às vezes empregados em paralelo com essas ocorrências 
de r/6: e.g., din, "governar", "julgar" (Is 3.13); qãtsap, "estar irado". Às vezes, 
acompanhado de um acusativo de pessoa, essa palavra apresenta o Senhor atuando como 
advogado (em paralelo com shãpat, "julgar"), uma vez para julgar, uma para vindicar e 
pelo menos uma para ser um din, "magistrado" (1 Sm 24.15 [16]; ARA, "juiz"; o sentido de 
"agir amistosamente como magistrado" é claro nesta passagem). De outro lado, o termo 
também apresenta a divindade como uma autoridade civil hostil (com acusativo de pessoa; 
Is 27.8, num contexto de grande severidade). Deus, atuando em função civil amistosa, é 
chamado de gõ'êlt "redentor" de Judá e Israel, e o sentido é reforçado pelo infinitivo 
absoluto de rtb (Jr 50.34). Semelhantemente, ribâ ribi, "defende a minha causa", é 
paralelo de çfàlêni (SI 119.154), o que deve ser traduzido por "vindica-me" (ARA, 
"liberta-me"; cf. Jó 19.25). Também se diz que Deus pleiteia ( r ib ) a sua própria causa (SI 
74.22) e que defende os justos contra os (miyyad, lit., "das mãos dos") ímpios (1 Sm 25.39). 

Em um caso bastante claro emprega-se rib em referência a litígios que seres 
humanos levam aos tribunais (Pv 25.8; cf. o contexto em 25.9). No entanto, caso hoje em 
dia ainda subsistissem cópias de processos judiciais do antigo Israel ou de 
pronunciamentos acerca deles, certamente esse vocábulo seria encontrado em tais 
documentos. É difícil de explicar que, quando o AT faz referência a funções civis, o uso 
dessa palavra se restrinja quase inteiramente à ação divina. 

Vale a pena assinalar que aproximadamente um terço das ocorrências do verbo rib 
é traduzido na LXX por krinõ, uma palavra de forte conotação jurídico-legal 

Em anos recentes tem havido muitos debates sobre rib com referência ao processo 
divino contra Israel, por ter este quebrado a aliança. (Cf. H. B. HUFFMON, The covenant 
lawsuit and the prophets, JBL 78:286-95. D. J. McCarthy apresenta uma posição mais 
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2161 * p n ( r i q ) 

equilibrada em Old Testament covenant, a suruey of current opinion, John Knox, 1972, p. 
38-40.) Certamente é um fato que a figura da "controvérsia" de Deus com Israel é 
apresentada em termos judiciais. Mas está aberto ao debate se o vocabulário da "ação 
judicial" é um aspecto intrínseco da fala profética, que se baseia no apelo a uma forma de 
aliança, ou se é uma figura de linguagem mais ampla, que se baseia na relação eterna de 
amor que Deus tem com o seu povo (observe-se o uso em Os 2.2 [4]; veja-se com mais 
detalhes o verbete mishpãt). 

4. Uma única referência parece exigir o sentido de "ficar à espreita" ou "pôr 
emboscada" (1 Sm 15.5). Por algum motivo BDB não chega a reparar nessa ocorrência, 
talvez atribuindo ao verbo o sentido de "lutar", "combater". Mas a LXX o traduz por 
enedrenõ, "f icar à espreita", "tramar contra". Isso provavelmente influenciou a ARC e a 
ARA, "pôr emboscada". A BJ traz "organizar-se em emboscada". O contexto quase 
certamente está a favor dessas traduções normais em oposição a Gesenius e todos os seus 
revisores posteriores. Este é um tipo especial de hapax legomenon. 

5. Em três oportunidades rib tem a conotação de "queixar-se" (BDB). Nesses casos, 
indica-se a alteração do sentido de "discutir" mediante o uso da preposição 'el, de modo 
a indicar aquele a quem (Jz 21.22, "queixar-se a nós") ou contra quem (Jr 2.29; 12.1; Jó 
3 3.13) se fazem as queixas. Uma verificação na LXX revela as frases krinesthai pros 
hêmas (Jz 21.22), laleite pros me (Jr 2.29) e apolougêsomai pros se (Jr 12.1), dando a 
entender que esse sentido de "queixar-se" era entendido como um dos sentidos corretos 
de rib, ainda que raro, nos tempos antigos. 

r ib. Contenda, controvérsia, disputa. Esse substantivo, seja ele derivado seja primitivo 
(caso o verbo seja denominativo), parece estar além dos atuais conhecimentos. Possui um 
espectro de sentidos semelhante ao do verbo. 

Em paralelos poéticos, aparece junto com palavras que designam justificação, pedido 
de defesa, punição, castigo. Nesse aspecto Salmos 43.1 é marcante e merece um exame 
aprofundado pelo expositor. É interessante que em Provérbios 17.1 rib, "contenda" (lit.; 
ARA, "contendas"), aparece em contraste com shalwá, "tranqüilidade". 

rib faz parte do grande número de palavras hebraicas que se deve examinar caso se 
queira elaborar uma teologia bíblica de governo. 

Bibliografia: — H U F F M O N , H . B. The covenant lawsuit in the prophets. JBL 78:285-
95. — L L M B U R G , J. The root RÍB and the prophetic lawsuit speeches. JBL 88:291-304. — 
W E S T E R M A N N , Claus. Basic forms of prophetic speech. Westminster, 1967. Especialmente 
p. 199-201. 

R.D.C. 

2160 (ryp). Aceita como raiz de: 
2160a u Ç n (ripâ) um cereal ou uma fruta (2 Sm 17.19; Pv 27.22). 

2161 *p%"l (riq) esvaziar, despejar (hifil, somente). 

Termos Derivados 

2161a t P ^ (req) vazio, vão. 
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2162 - n (rir) 

2161b tp"H (riq) vacuidade, inutilidade, futilidade. 
2161c ^Cj?*"! (rêqãm) em vão, de mãos vazias. 

riq é empregado umas poucas vezes no sentido literal em referência à ação de 
esvaziar utensílios, sacos, etc. Na maioria das vezes é usado com o sentido estendido de 
desembainhar uma espada (esvaziar a bainha?). Em Salmos 35.3 refere-se a empunhar 
a lança; em Gênesis 14.14, a sair com tropas. 

rêq. Vazio, vão. Adjetivo formado a partir da raiz verbal, aparece 14 vezes no AT. E 
usado pela primeira vez em Gênesis 37.24, "cisterna vazia, sem água". Também emprega-
se o adjetivo para designar desejos não satisfeitos, "mas, despertando, tem vazia a sua 
alma" (TB, Is 29.8). Em algumas passagens rêq significa "vão", "sem valor": "quem 
persegue o vazio [rêq] sacia-se de pobreza" (Pv 28.19; 12.11). 

r iq . Vacuidade, inutilidade, vaidade. Esse substantivo se formou a partir de uma raiz 
cognata do acadiano rêqu. O substantivo riq aparece 12 vezes no AT. A primeira 
ocorrência se encontra em Levítico 26.16, "semeareis 'debalde' a vossa semente". No 
entanto, tem com maior freqüência o sentido de "vazio" (Is 30.7; ARA, "inútil"). É 
empregado repetidas vezes em referência à vaidade dos planos e esforços do homem em 
face da vontade de Deus (SI 2.1). Em Eclesiastes o vocábulo empregado para designar 
"vaidade", "falta de sentido", é hebel e não riq. 

rêqãm. Em vão, de mãos vazias. Esse advérbio aparece 16 vezes no AT. O primeiro 
emprego está em Gênesis 31.42, "por certo me despedirias agora de mãos vazias". Usa-se 
o advérbio também no sentido de "sem sucesso", "nem voltou sem sucesso a espada de 
Saul" (2 Sm 1.22; ARA, "espada Varia"*). Dois sentidos específicos também se desenvolvem: 
"sem família" (Rt 1.21, "cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar", IBB) e "sem 
razão" (SI 7.4 (5], "se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei o que 
sem razão me oprimia"). O sentido de "em vão" (Jr 50.9) é raro, sendo a idéia transmitida 
com maior freqüência por hinnãm (q.v.); o significado de "sem motivo" é encontrado 
apenas duas vezes (SI 7.4 [51; 25.3). 

W.W. 

Cpn (rêqãm). Veja o n? 2 161c. 

2162 T H (rir) escorrer lentamente (Lv 15.3). 

Termo Derivado 

2162a T ~ (rir) substância viscosa, saliva (1 Sm 21.14). 

3 H (rish), (rêsh). Veja os n~ 2 138a, b. 

(rak), ~p (rõk). Veja os n!6 2 164a, b. 
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2163 (rãkab) 

2163 (rãkab) montar, cavalgar. 

Termos Derivados 

2163a t — 5 ' 7 (rekeb) carro, carros (subst. coL). 

2163b tHBDI (rikbâ) ato de montar, ato de conduzir (carro). 
2163c (rakkãb) condutor de carro. 
2163d t^OH (r*küb) carro. 
2163e 3?"TÇ (merkãb) carro. 
2163Í tn23"TQ (merkãbá) carro. 

rkb é uma raiz verbal de amplo uso, sendo cognata tanto do ugarítico rkb quanto do 
acadiano rakãbu, de onde pode ter vindo o termo hebraico, rãkab aparece 75 vezes no AT, 
nos graus qal e hifil. 

O verbo aparece pela primeira vez em Gênesis 24.61, "montando nos camelos, 
seguiram o homem". O verbo, entretanto, é também usado para indicar o andar em 
jumentos (1 Sm 25.42), mulas (2 Sm 13.29) e de carro (1 Rs 18.45). O termo não é 
empregado com referência a cavalos senão nos livros proféticos posteriores (Zc 1.8) porque 
aparentemente esses animais não foram usados como montaria em Israel a não ser bem 
mais tarde. Quase não há diferença de sentido em comparação com o grau hifil (Gn 41.43; 
Dt 32.13; et al.). Tem havido interesse no uso possível de rãkab em um paralelismo com 
o sentido de "cavalgar uma nuvem" ou "montar nas nuvens": "eis que o SENHOR, 
cavalgando numa nuvem ligeira" (Is 19.1). Cf. Salmos 104.3 e certas passagens da 
mitologia poética ugarítica, nas quais Baal é chamado de rkb 'rpt, "aquele que cavalga as 
nuvens" (UT 19: n? 1924). Uma comparação cuidadosa dos dois usos há de revelar que, 
embora se empreguem figuras de linguagem semelhantes, não se pode demonstrar 
nenhuma dependência entre os dois usos. 

rekeb. Carro. Substantivo masculino, é o termo usual para um veículo puxado a cavalo 
usado em combate e em viagens reais. Aparece mais de 120 vezes no AT. Dados 
arqueológicos sugerem a Mesopotâmia como o lugar que deu origem ao carro, e é bastante 
possível que o vocábulo rekeb também tenha tido origem na Mesopotâmia. A raiz verbal 
de rekeb é rãkab, que é cognata do acadiano rakãbu. A forma participial do verbo 
acadiano, narkabtu, é o termo mais comum para designar carro. A forma hebraica dessa 
palavra é merkãbâ. De modo que os dois vocábulos hebraicos derivam da mesma raiz. Os 
carros mencionados no Pentateuco, nas narrativas sobre José (Gn 41.13; 46.29; 50.9), são 
todos de origem egípcia. Parece que os hicsos introduziram a guerra com carros na Síria 
e no Egito por volta de 1600 a.C. A grande destruição de carros egípcios no mar Vermelho 
(Êx 14.9, 17-18, 23, 26; 15.19) é considerada um sinal da salvação operada por Deus. 
Quando Josué liderou os israelitas por toda a Canaã, eles enfrentaram em Hazor uma 
poderosa força de carros (Js 11.4). Os israelitas se mantiveram em sua maioria na região 
montanhosa e afastados da grande estrada real ao longo do litoral devido, em grande 
parte, à sua falta de carros. Naftali e Zebulom derrotaram Sísera e seus 900 carros perto 
do monte Tabor (Jz 4.3). Não há dúvida de que foi Davi quem introduziu forças de carros 
no exército de Israel (2 Sm 8.4; 1 Cr 18.14). O rekeb é utilizado como símbolo da 
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2163 2D1 (rákab) 

majestade e juízo divinos (SI 68.17 [18]). Um dos usos do termo se dá em descrições dos 
carros de fogo que levaram Elias (2 Rs 2.11) e protegeram Eliseu (2 Rs 6.17). Em seu 
vigor profético Eliseu é comparado a "carros de Israel e seus cavaleiros" (2 Rs 13.14). O 
vocábulo rekeb também é usado para designar a "mó superior" provavelmente porque 
devia ser puxada por cavalos (Dt 24.6; Jz 9.53; 2 Sm 11.21) ou possivelmente porque ela 
era o "condutor", "cavaleiro", isto é a que vinha por cima (sendo esse o caso, a palavra na 
realidade deveria ser rõkêb). 

[Freqüentemente acontece em hebraico um substantivo coletivo possuir uma forma 
feminina correspondente que designa os itens individuais — o nomen unitatis. Em 
consonância com isso, na maioria das vezes rekeb é coletivo, "carros", ao passo que 
geralmente o substantivo feminino merkãbâ designa o carro individual. R.L.H.] 

rikbâ. Ato de montar, ato de conduzir (carro). Substantivo bastante raro e poético, 
rikbâ aparece somente em Ezequiel 27.20: "Dadã comerciava contigo em artigos de 
montaria" (BJ). 

rakkãb. Condutor de carro. Esse substantivo masculino é um termo técnico 
semanticamente equivalente ao cognato acadiano rãkibu. Aparece apenas duas vezes: em 
1 Reis 22.34, "e este disse ao condutor do seu carro" (BJ), e na passagem paralela de 2 
Crônicas 18.33. Alguns estudiosos entendem que esse substantivo também aparece em 2 
Reis 9.17, "convoca um condutor de carro para ir e encontrar-se com eles". No entanto, a 
maioria das versões não aceita essa interpretação, preferindo traduzir "cavaleiro" (mas 
cf. MM). 

r eküb. Carro. Um substantivo raro, encontrado apenas em Salmos 104.3, "tomas as 
nuvens por teu carro". Essa expressão também ocorre em poesia religiosa ugarítica, 
embora não haja nenhuma relação necessária entre o uso pelos hebreus e pelos cananeus; 
a raridade dessa forma da palavra usual para carro indica que ela é uma expressão que 
se limita às necessidades da poesia. 

merkãbâ. Carro. Essa palavra é um empréstimo lingüístico do ugarítico, que por sua 
vez é uma forma egipcizada do particípio acadiano regular narkabtu, literalmente, 
"veículo" ou "carro". Conquanto todas as referências no Pentateuco sejam a nações 
estrangeiras e seus carros (Gn 41.43; Êx 14.25; et al.), as referências históricas em livros 
posteriores são a carros adquiridos por dinheiro ou por troca para serem usados em Israel. 
Eram objeto de especial interesse por parte dos reis (1 Rs 12.18; 20.33; 22.35; et al.). 
Foram usados como símbolos de prestígio régio (1 Sm 8.11) e em rituais de adoração de 
divindades pagãs (2 Rs 23.11). A raiz também foi utilizada como topônimo (Js 19.5, parte 
da terra que caiu por sorte a Simeão; 1 Cr 4.31), "Bete-Marcabote", ou "Casa dos Carros". 

Bibliografia: — RAINEY, A. F. The military personnel of Ugarit. JNES 24:17-27. — 
THAT. v. 2, p. 777-80. 

W.W. 

yO") (r*küb). Veja o n? 2 163d. 

ràn (r*küsh). Veja o n? 2 167b. 

' r p n (rãkil). Veja o n? 2 165b. 
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2165 (rãkal) 

2164 ^Z>7 (rãkak) ser macio, ser suave. 

Termos Derivados 

2164a t " P ( rak ) macio, suave, delicado. 
2164b Crõk) maciez, delicadeza (Dt 28.56). 

2164c J1D (mõrek) fraqueza ( Lv 26.36). 

Vocábulo também encontrado em ugarítico (rk ) , rãkak aparece seis vezes no grau 
qal. A primeira ocorrência se acha em Deuteronômio 20.3, "o vosso coração não amacie" 
(lit.; ARA, "não desfaleça o vosso coração"). A confusão entre as diversas traduções tem 
resultado no uso de vários termos diferentes para traduzir essa raiz: "brando" (SI 55.21 
[22]), "indefeso" (2 Cr 13.7), "desanimar" (Is 7.4), "amolecer" (Is 1.6, no grau pual); todas 
essas diferentes opções ficam um pouco aquém do significado exato do texto. O grau hifil 
aparece uma vez, "Deus é quem me fez desmaiar o coração" (Jó 23.16). É um termo 
incomum, mas não estranho à experiência de todos os seres humanos. A noção psicológica 
de "decisão vacilante", que é o sentido básico e subjacente, é facilmente compreendida em 
todos os contextos em que a raiz aparece. 

r ak . Macio, suave, fraco. Esse adjetivo aparece 16 vezes ao longo do AT. Ocorre pela 
primeira vez em Gênesis 18.7, "Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, 
tenro e bom". Também é empregado em sentido depreciativo, em Gênesis 29.17, "os olhos 
de Lia eram fracos" (lit.). O vocábulo também se aplica ao caráter de indivíduos (Dt 28.54, 
referindo-se a um homem; Dt 28.56, a uma mulher) e de moças (Is 47.1, "ó virgem filha 
de Babilônia, (...) nunca mais te chamarás a 'mimosa' e delicada", rak também se aplica 
à fala no sentido de "palavras 'suaves'": "acaso te fará muitas súplicas? ou te falará 
palavras brandas?" (Jó 41.3 [40.27]). 

W.W. 

2165 Crãkal) ir de lugar em lugar (comerciando, etc.). 

Termos Derivados 

2165a ifpDn (r*kullâ ) transporte de mercadorias (Ez 28.5, 16, 18), 
mercadoria (Ez 26.12). 

2165b i V z n (rákil) caluniador. 
2165c D^ZnO (markõlet) mercado (Ez 27.24). 

O particípio rõkêl, usado como substantivo, é encontrado somente em hebraico 
posterior e provavelmente derive de uma palavra estrangeira para "mercador". Aparece 
basicamente em Ezequiel 27 para descrever Tiro, no lamento que se faz por essa cidade 
(Ez 27.3, 12-13, 15, 17, 20, 22, 23 [duas vezes], 24; também em 17.14). Ocorre em apenas 
três outras passagens (1 Rs 10.15; Ct 3.6; N e 3.31). 
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2166 Drn (rãkas) 

rãki l . Caluniador. Esse substantivo masculino obscuro é utilizado somente seis vezes 
no AT. A primeira ocorrência se acha em Levítico 19.16, "não andarás como caluniador no 
meio do teu povo" (lit.). Os outros usos estão em Jeremias 6.28, 9.4 [3]; Ezequiel 22.9; 
Provérbios 11.13a; 20.19a. Em todas as ocorrências o significado é o mesmo. A tradução 
"mexeriqueiro" e "fofoqueiro", encontrada em diversas versões, é demasiadamente suave, 
conforme o mostram os contextos. 

W.W. 

2166 DD" (rãkas) amarrar (Êx 28.28; 39.21). 

Termos Derivados 

2166a DD~\ (rekes) aspereza ou aquilo que está impedido, isto é, o 
intransponível ou a cadeia de montanhas (Is 40.4). Significado incerto. 

2166b CDT (rõkes) bando, confederação. 

2167 ÜZH (rãkash) ajuntar, acumular (bens) (e.g., Gn 31.18; 36.6). 

Termos Derivados 

2167a OIH (rekesh) cavalos fortes (Mq 1.13; 1 Rs 5.8). 

2167b tü^On (r*küsh) bens. 

r^küsh. Bens, propriedade, provisões. Substantivo derivado de rãkash, cognato do 
acadiano rakãsu/ruksut mas semanticamente a relação não é clara. A palavra r*küsh 
aparece 29 vezes no AT e significa os bens que alguém possui, não necessariamente 
salários nem aquilo que ele deve. A raiz aparece somente em Gênesis, Números, 1 e 2 
Crônicas, Daniel e Esdras. Abrange uma ampla variedade de bens, inclusive bens móveis 
de toda espécie (Gn 14.16, 21), gado e outros animais domésticos (Gn 31.18), bens móveis 
além de gado (Gn 46.6), suprimentos e produtos armazenados (Dn 11.13, "abundantes 
provisões"); o vocábulo também inclui bagagem, inclusive a militar. Um sentido especial 
é o de "despojo" ou "presa" de guerra (2 Cr 20.25, ARA, "riqueza"; 21.14, 17; Dn 11.24, 28). 
Embora a raiz certamente inclua armas e armaduras, esse não é o sentido básico nem 
exclusivo. O AT ressalta o fato de que tanto a abundância quanto a falta de r*küsh é algo 
que depende da vontade e favor divinos. 

W.W. 

2168 rrçn (rámã) I, lançar, atirar (Êx 15.1, 10; Jr 4.29). 

2169 (rãmâ) II, iludir, enganar, desorientar. 

Termos Derivados 

2169a tíTO~l ( f m i y ã ) afrouxamento, engano. 
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2169 *nçn (rãmâ) 

2169b tri0"10 (mirmâ) engano, traição. 
2169c rrann ( t o rmâ ) traição (Jz 9.31). 

2169d trrü-,n (tarmit) falsidade. 

Essa raiz está fílológica mas não semanticamente relacionada com o acadiano ramú. 
Aparece oito vezes no AT, sempre no grau piei. O primeiro uso do verbo recebe a seguinte 
tradução: "Por que, pois, me enganaste?" (Gn 29.25). "Enganar" ajusta-se como uma boa 
tradução de rãmâ na maioria de suas ocorrências (Js 9.22; 1 Sm 19.17; 28.12; 2 Sm 19.27; 
Pv 26.19; Lm 1.19). Em certo texto bíblico, contudo, o significado é mais difícil. Em 1 
Crônicas 12.17 [18), Davi se dirige aos voluntários provenientes das tribos de Benjamim 
e Judá com as seguintes palavras: "porém, se é para me traíres com os meus inimigos". 
Todos os eruditos e versões traduzem o verbo, que vem precedido pelo prefixo 
preposicional hebraico por "trair" ou "entregar". Embora esse seja o único caso da 
palavra com essa tradução em todo o AT, parece estar bastante certa. 

r rmiyk. Afrouxamento, frouxidão, indolência, engano, fraude. Há uma controvérsia 
que já dura séculos a respeito de que sentidos devem ser associados a que raiz verbal e 
qual o número de raízes verbais envolvidas. BDB identifica três raízes distintas para 
rãmâ; KB e os eruditos entre os rabinos identificam duas. KB está certo com base nos 
cognatos acadianos originais. Em primeiro lugar há r*mtyâ, "afrouxamento", "frouxidão", 
"indolência", "preguiça", que são idéias encontradas em Jeremias 48.10; Oséias 7.16; 
Salmos 78.57; Provérbios 10.4; 12.24, 27; 19.15. Em "a 'preguiça' faz cair em profundo 
sono" (Pv 19.15), o vocábulo em questão deriva do rámâ que é cognato do acadiano ramú, 
com a vogai u e com o significado de "afrouxar". Em segundo lugar existe r^miyâ, 
"engano", "fraude", sentido encontrado em Jó 13.7; 27.4; Salmos 32.2; 52.4; 120.2-3; 
Miquéias 6.12. "Os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é 'enganosa' na sua 
boca" (Mq 6.12) é mais bem interpretado como derivado de rãmâ, "iludir", que é cognato 
do acadiano ramú, com vogai i e com o sentido de "atirar". (Embora KB indique que os dois 
substantivos derivam de rãmâ, "afrouxar", cremos que é um engano. Não há nenhuma 
relação psicológica ou identificação semântica entre as duas formas de r^mlyâ. As duas 
simplesmente foram confundidas por terem grafia e pronúncia idênticas. 

mirmâ. Engano, traição. Esse particípio ocorre quase 40 vezes no AT, sendo que o maior 
número de usos aparece em Salmos. Surge pela primeira vez em Gênesis 27.35, 
descrevendo o golpe aplicado por Jacó em Esaú. É utilizado de forma especial em 
referência a palavras traiçoeiras ou enganosas (Gn 34.13; SI 10.7; 17.1; 24.4; et al.). 
mirmâ também designa balanças com pesos falsos, as quais são chamadas de 
"enganadoras" (Am 8.5). U m emprego interessante se encontra em Jeremias 9.6: "v ivem 
no meio da 'falsidade'; pela 'falsidade' recusam conhecer-me". O AT deixa claro que a fala 
enganosa é um dos delitos mais abomináveis contra Deus. No livro de Salmos, a repetição 
da raiz em promessas de que a oração e o louvor dos justos estão isentos de engano, 
reforça a importância de as pessoas serem autênticas e verdadeiras com o Senhor. 

tarmit. Falsidade. Esse substantivo feminino transmite a idéia abstrata de falsidade. 
A palavra ocorre cinco vezes no AT (SI 119.118; Jr 8.5; 14.14; 23.26 [em que é o texto do 



2170 ]"ÍQ-| ( r immôn) 

qere]; Sf 3.13). Em Sofonias 3.13, e.g., a palavra se acha na frase *e na sua boca não se 
achará língua enganosa" (lit., "língua de falsidade"). 

W.W. 

ncn (rimmâ). Veja o n? 2 175a. 

HO"! (rãmâ). Veja os n?8 2 033d, 2 168, 2 169. 

2170 ( r immôn ) I, romã. 

Esse é um termo de origem desconhecida mas bastante antiga, cognato do acadiano 
arrnannu, uma árvore aromática e seu fruto, possivelmente "abricoteiro", "abricó". A romã 
é mencionada ao longo do AT tanto como a fruta em si, que teve uma amostra trazida 
pelos espias que foram a Canaã (Nm 13.23), quanto como o tema arquitetônico e 
ornamental (Êx 28.34; Jr 52.22; et al.). A freqüente menção da raiz rimmôn em Cantares 
de Salomão (4.3, 6, 7, 13; 6.11; 7.13; 8.2) tem levantado especulações quanto a seu uso em 
poções afrodisíacas, etc. Embora esse costume seja amplamente atestado no Egito e na 
Mesopotâmia, não há indício algum de tal prática entre os israelitas. 

W.W. 

2171 j"ÍQ"l (rimmôn) II, Rimom. 

Nome de um deus sírio conhecido entre os babilônios como Ramãnu, aparentemente 
um deus do clima ou da tempestade e de pouca importância. O nome aparece apenas em 
2 Reis 5.18 no relato sobre Naamã, o sírio. É quase impossível identificar e acompanhar 
a troca de atributos e nomes divinos entre as religiões do antigo Oriente Médio. Isso é 
especialmente verdadeiro porque muitos nomes divinos eram designações locais ou 
regionais. No AT existem diversos lugares com o nome de "Rimom". O fato é que, quando 
essas cidades eram conquistadas, os ídolos e as religiões do local eram acrescentados ao 
panteão da cultura invasora. O nome Rimom aparece em vários nomes teofóricos de reis 
sírios — Tabrimom (1 Rs 15.18) e Hadadrimom (Zc 12.11). Embora o nome ocorra em 
poucos textos obscuros da era helenística, nada mais se sabe a respeito. 

W.W. 

rncn (rãmàt). Veja o n? 2 133e. 

2172 nqn (rõmah) lança (e.g., Jz 5.8; Nm 25.7). Derivação incerta. 

rPD-J (fmiyâ). Veja o n? 2 169a. 

2173 ( rammãk ) égua (Et 8.10). Significado incerto. 

2174 GÇn (rãmam) I, ser exaltado (e.g., Jó 24.4; Ez 10.15). Uma variante de rúrn. 

2175 CQT (rãmam) II, apodrecer, bichar. Verbo denominativo. 
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2177 o ç n (rámas) 

Substantivo de Origem 

2175a tnÇH ( r immâ ) verme. 

A raiz verbal está filológica mas não semanticamente relacionada com o acadiano 
ramãmu. A raiz rãmam aparece só uma vez no AT, no relato sobre o maná, a provisão 
especial que os israelitas tiveram durante o êxodo (Êx 16.20): "[o maná] deu bichos". 

r i m m â . Verme. O vocábulo aparece sete vezes no AT, sempre em contextos que descrevem 
o apodrecimento de comida (Êx 16.24) ou do corpo (Jó 7.5; Is 14.11). A raiz também 
aparece em Jó (17.14; 21.26; 24.20), sendo usada com um sentido metafórico especial em 
25.6, em que rimmâ aparece na primeira linha de um paralelismo bem claro: "quanto 
menos o homem, essa larva [rimmâ], e o filho de homem, esse verme". 

W .W. 

2176 CÇ"! (ramas) pisar. 

Termo Derivado 

2176a DO"TD (mirmãs) lugar de pisar, pisada (e.g., Mq 7.10; Ez 34.19), 

Essa raiz verbal exclusivamente hebraica ocorre nos livros históricos e proféticos, 
mas não no Pentateuco. rãmas aparece 18 vezes no AT. Designa o pisoteamento de várias 
coisas. A primeira ocorrência se acha em 2 Reis 7.17, "mas o povo o atropelou na porta". 
O termo também descreve o pisoteamento de: animais, "calcarás aos pés o leãozinho e a 
serpente" (SI 91.13); plantas, "os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram 
e pisaram o cardo" (2 Rs 14.9); uvas, "pisei as uvas na minha ira; no meu furor as 
'esmaguei'" (Is 63.3); o barro do oleiro, "pisará os magistrados como lodo, e como o oleiro 
'pisa' o barro" (Is 41.25). Nessas duas passagens de Isaías a ênfase recai sobre o juízo 
divino contra a impiedade e o seu triunfo sobre ela. É uma figura de linguagem forte. 
Também designa a vida do salmista, "espezinhe no chão a minha vida" (SI 7.5 [61). Em 
outra passagem o profeta diz que o chifre "cresceu até atingir o exército dos céus; a alguns 
do exército e das estrelas lançou por terra e os 'pisouTO (Dn 8.10). A raiz é empregada uma 
única vez no grau nifal: "A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés" ( Is 
28.3). 

W.W. 

2177 ÜDH (rãmas) rastejar, andar de quatro. 

Termo Derivado 

2177a (remes) animal rastejante. 

Esse verbo hebraico descreve o movimento de animais pequenos, especialmente 
répteis. Aparece basicamente no relato da Criação (Gn 1.21, 26, 28, 30; 7.8, 14, 21; 8.12, 
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2178 njn (ránâ) 

19; 9.2) e nas proibições de alimentos imundos (Lv 11.44, 46; 20.25) e em outras tantas 
listas de animais (Dt 4.18). Ocorre em duas passagens poéticas (SI 69.35; 104.20) e em 
uma profética (Ez 38.20), "e todos os répteis que se arrastam sobre a terra". 

remes. Animal rastejante. Esse substantivo masculino é uma das palavras empregadas 
para classificar criaturas vivas em hebraico. Possivelmente tem relação com o árabe 
ramasa e com o acadiano namashtu, "coisas rastejantes". O AT emprega remes 16 vezes, 
das quais nove aparecem nos relatos da criação e do dilúvio (Gn 1.24, 25, 26; 6.7, 20; 7.14, 
23; 8.19; 9.3). A raiz abrange todos os animais menores, mas parece excluir os animais 
maiores que pastam, baleias, aves e insetos. A raiz designa animais marinhos, "eis o mar 
vasto, imenso, no qual se movem 'seres' sem conta, animais pequenos e grandes" (Si 
104.25). O termo tem uma limitação interessantíssima numa das poucas passagens em 
prosa em que aparece remes (1 Rs 4.33 [5.131). Nessa passagem a sabedoria de Salomão 
é assim descrita: "Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até 
ao hissopo que brota do muro; também falou dos animais e das aves, dos répteis Iremes] 
e dos peixes". Outra lista com ligeira variação aparece em Ezequiel 38.20, "os peixes do 
mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a 
terra..." Com base nestes dois últimos empregos, é evidente que remes significa não 
apenas mamíferos pequenos, como roedores, mas também répteis pequenos, bastante 
comuns no terreno pedregoso e rochoso da Palestina. Designando uma pequena parte da 
criação de Deus, esse vocábulo ocorre em declarações sobre vários coletivos de gênero. 
ÍEssa raiz se sobrepõe em alguns sentidos ao verbo shãrats, "enxamcar", e ao substantivo 
sherets, "enxame" (q.v.). Mas, enquanto remes é empregado amplamente nos relatos de 
Gênesis e não na lista de coisas imundas de Levítico 11 (à exceção do verbo ramas, que 
aparece duas vezes), sherets é usado pareimoniosamente em Gênesis e 12 vezes em 
Levítico (de um total de 15 vezes no AT). Evidentemente o verbo rãmaé ressalta os 
movimentos rápidos e ágeis de pequenos mamíferos de quatro pernas, ao passo que 
shãrats destaca a rápida proliferação de alguns animais aquáticos bem como de insetos. 
O uso de sherets em Levítico 11 claramente inclui insetos ("que anda sobre quatro pés" 
[w . 20-23] refere-se talvez às quatro patas dianteiras dos insetos, não contando aí as 
patas traseiras que usam para saltar), pequenos animais rastejantes (rato, lagarto, 
caracol, etc. [ w . 29-31]), animais que deslizam ou possuem muitas pernas (cobras, 
aranhas, lagarta, etc.). Todos esses animais pequenos se multiplicam rapidamente e 
podem ser classificados como necrófagos, parasitas; sendo por esse motivo não-comestíveis. 
Para entender a lógica dessas leis alimentares, cf. R. L. Harris, Man — God's eternal 
creation. R.L.H.] 

W.W. 

P (rõn). Veja o n? 2 179a. 

2178 rrn (rãnâ) chocalhar (Jó 39.23). 

n n (rinnâ). Veja o n? 2 179c. 

2179 (rãnan) berrar, gritar de alegria. 
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2179 (rãnan) 

Termos Derivados 

2179a t p (rõn) grito retininte (SI 32.7). 

2179b u l p (i*nãnâ) grito retininte. 
2179c n p (rinnâ) ^ri fo retininte. 
2179d G ™ . (r^nãnim) aves de grito retininte (Jó 39.13). 

rãnan é uma raiz de origem hebraica, inexistente nas outras línguas semíticas, que 
passou para o árabe falado pelos judeus na Idade Média. A raiz e seu substantivo verbal 
aparecem mais de 50 vezes no AT. Ocorrem com maior freqüência em Isaías e Salmos, 
geralmente em passagens poéticas. 

rãnan aparece pela primeira vez em Levítico 9.24, em que o grito de júbilo está 
associado com um sacrifício determinado por Deus. Este emprego do termo para descrever 
o júbilo de Israel diante dos atos salvíficos de Deus está presente em todo o restante do 
AT. Em todas as 14 ocorrências de rãnan em Isaías, a palavra tem a conotação da alegria 
santa celebrada por Israel aos gritos (Is 12.6). A cessação de tal estado emocional é 
apresentada como um dos aspectos mais sombrios da queda de Moabe. Quase não há 
diferença de sentido nos diversos graus em que a raiz aparece. O verbo tem 
predominantemente Deus como objeto. A ocorrência mais difícil se acha em Lamentações 
2.19, em que a forma é semelhante à de três outras passagens (Is 54.1; Sf 3.14; Zc 2.14). 
O contexto de Lamentações trata da tribulação e da desolação, e o profeta exorta a filha 
da cidade a "clamar". Entretanto, em todas as demais passagens, usa-se a raiz rãnan 
para louvar a Deus. Aqui em Lamentações o clamor ergue-se por motivo de súplica e não 
de celebração. O fator unificador neste e em todos os demais usos é o fato de que é a Deus 
que se ergue o clamor. Em Salmos a raiz chega ao seu desenvolvimento máximo. Em 
poesia rãnan aparece paralelamente a quase todos os termos que designam "júbilo", 
"regozijo" e "louvor", mas não claramente em qualquer relação gramatical formal. 
[Também ocorre umas poucas vezes em paralelo com shir, "cantar" (SI 59.16 [171), e 
zãmar, "cantar" (SI 98.4). A comemoração exultante, que é a tônica da raiz, aparece 
também num contexto musical (2 Cr 20.22; cf. v. 21), e é bem possível que a passagem dê 
a entender o cantar. Em muitos casos a comemoração exultante poderia ser igualmente 
expressa por meio de grito ou cântico — tanto um quanto outro se enquadrariam no 
contexto. De uma forma ou de outra, os cânticos de Israel devem ter sido diferentes dos 
nossos e talvez mais parecidos com gritos de júbilo. R.L.H.l De um modo geral, nos casos 
de paralelismo, rãnan é o termo inicial, ou primeiro, na maioria dos pares de palavras. 
O emprego freqüente desse termo com toda certeza indica que o estado de espírito máximo 
na religião do AT era a alegria. 

renãnâ. Grito de júbilo. Esse substantivo aparece em apenas quatro passagens poéticas, 
"o 'grito jubiloso' dos perversos é breve" (Jó 20.5 [ARA, "júbilo"]; SI 63.5 [61; 100.2; Jó 3.7). 

rinnâ. Grito retininte, grito de alegria ou tristeza. Esse vocábulo é, com muita 
probabilidade, um desdobramento posterior da raiz rãnan, a qual ocorre no Pentateuco, 
ao passo que esta palavra, rinnâ, está ausente. A semelhança da forma anterior, rinnâ 
pode ter o sentido de grito tanto de alegria, "todos exultam de júbilo" (Is 14.7), quanto de 
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2180 (rsn) 

lamento, "atenta, pois, para a oração de teu servo, e para o seu 'clamor de tristeza"* (1 Rs 
8.28; ARA, "súplica"). A raiz ocorre na maioria das vezes no contexto poético dos salmos. 

Bibliografia: — WAGNER, Norman E. H p in the Psalter. VT 10:435-41. — THAT. 

v. 2, p. 781-5. 
W .W. 

C a r i (r*nãnim). Veja o n? 2 179d. 

D"Pn (rãsts). Veja os n?8 2 181a, 2 182a. 

2180 *C~1 (rsn). Aceita como raiz de: 

2180a ]Ç"1 (resen) freio (de cavalo) ( Is 39.28), mandíbula (Jó 41.5). 

2181 COn (rasas) /, umedecer (Ez 46.14). 

Termo Derivado 

2181a OnCH (rãsis) I, gota de orvalho (Ct 5.2). 

2182 DO~l (rss). II. Aceita como raiz de: 

2182a c rcn (rãsis) II, fragmento (Am 6.11). 

i n (rfa). Veja os n™ 2 135a, 2 186a, 2 187a. 

1T. (raO, J f l (rõaO. Veja os n?" 2 191a,b. 

218332JH (rã'êò) estar faminto, ser insaciável. 

Termos Derivados 

2183a t 3 i n (rá'dò) fome. 
2183b (rã*êb) faminto. 
2183c t|Í2ITl (r^õòôn) fome (Gn 42.19, 33; SI 37.19). 

Essa é uma raiz ugarítica, rgb, que na forma hebraica ocorre 19 vezes no AT. Umas 
poucas dessas ocorrências podem ser identificadas com a forma adjetiva, pois este é um 
verbo estativo em que a terceira pessoa do masculino do pretérito e o particípio são iguais 
ao adjetivo. Em todos os casos em que a raiz é usada, ela designa a fome humana, 
aparecendo em diversos graus. Em uma passagem específica (Dt 8.3) declara-se que Deus 
é soberano sobre a fome, e numa magnífica declaração feita em paralelismo poético (Pv 
10.3) Deus é louvado como aquele que supre as necessidades dos famintos, que sustenta 
o justo e a sua prole. Em Provérbios 19.15 a fome é vista como resultado da preguiça. 
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2185 u i n (rã'â) 

rá 'ãb. Fome. Essa palavra usual para fome ocorre mais de 100 vezes no AT. O maior 
número de empregos está em Gênesis 41—47, a história sobre José e a fome, e nos 
capítulos de Jeremias que tratam da desolação que se aproximava de Jeremias e de 
outras cidades. Em muitas passagens fica claro que tanto a abundância quanto a fome 
estão dentro da esfera da providência de Deus, "para livrar-lhes a alma da morte, e, no 
tempo da fome, conservar-lhes a v ida" (SI 33.19). 

Nos tempos antigos, quando a distribuição e a conservação de alimentos eram muito 
precárias, fome significava, para muitos, grandes sofrimentos ou inanição. É por isso que 
Jeremias repetidas vezes classifica-a, juntamente com a espada e a peste, como um dos 
três grandes juízos divinos (e.g., Jr 29.17). Ezequiel às vezes acrescenta um quarto juízo, 
animais ferozes (Ez 14.21). A fome mais famosa em Israel foi aquela provocada pelos três 
anos sem chuva nos dias de Elias. Só quando a fome chegava ao máximo é que a nação 
reconhecia que isso era o juízo de Deus, e não um "clima louco". De acordo com Amós 8.11, 
a maior fome será "fome... de ouvir as palavras do SENHOR". 

r w ãbôn . Fome. Esse substantivo masculino abstrato ocorre três vezes no AT, "e nos dias 
da fome se fartarão" (SI 37.19; Gn 42.19; 23). 

Bibliografia.: — TDNT. v. 6, p. 14-7. 
W.W. 

] i n i n (i^ãbôn). Veja o n? 2 183c. 

2184 " U n (rã'ad) tremer. 

Termos Derivados 

2184a -liTJ (ra'ad) tremor (por medo, Êx 15.15; SI 55.5 16]). 

2184b r n i n (r"ãdâ) tremor, medo (Jó 4.14; SI 48.6 [7]). 

rcLad e seus derivados ocorrem apenas nove vezes. Tanto indícios fornecidos por 
palavras cognatas quanto os contextos favorecem sentidos como os de "tremer" ou "temer". 
O grau qal descreve o tremor da terra diante de Deus (SI 104.32). O hifil, sem um claro 
significado causativo, descreve o tremor sob a ameaça do juízo divino (Ed 10.9) e o tremor 
de Daniel em face de uma visão (Dn 10.11). 

W.W. 

2185 Hi?7 (rã'â) I, pastar, pastorear, apascentar. 

Termos Derivados 

2185a "ST) pastagem (1 Rs 5.3). 

2185b n^nq (mir 'eh) pastagem, pasto (e.g., Is 34.14; Ez 34.18). 

2185c rry"ÍQ (mar'it) pasto, pastagem (Jr 23.1; Os 13.6). 
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2186 n i n (rá'â) 

A raiz r&â é cognata do acadiano re'á, uma palavra muito antiga, empregada a 
partir da época de Sargão de Acade (c. 2300 a.C.) como título honorífico em nomes e 
inscrições reais. O cognato r'i é uma raiz importante em ugarítico. Cognatos também são 
achados em aramaico, fenício e outras línguas semíticas. rã'â ocorre mais de 160 vezes 
no AT, sendo que a forma participial r&eh, "pastor", aparece mais de 60 vezes. É a 
principal raiz que designa a ação de "alimentar" animais domésticos. Uma vez que, desde 
tempos remotos, a ocupação mais comum na Palestina era o pastoreio, o termo é 
fundamental para a descrição das pessoas do campo em todos os períodos da história. Na 
primeira vez em que aparece a palavra (Gn 29.7), ela é traduzida por "al imentar " ou 
"apascentar"; a mesma tradução aparece na ocorrência seguinte (29.9). As vezes ocorre 
uma certa confusão entre as versões no que diz respeito à tradução dessa raiz. Usa-se a 
raiz para descrever o trabalho de cuidar de ovelhas (Gn 30.36), jumentos (Gn 36.24), gado 
(Gn 41.2) e crias de gazela (Ct 4.5). 

Emprega-se a raiz com sentido metafórico em descrições variadas. Dentre elas citam-
se a tranqüilidade de dois animais, normalmente um animal de rapina e sua presa, que 
pastam juntos: urso e vaca (Is 11.7); lobo e cordeiro (Is 65.25). A raiz rd'â também 
aparece em metáforas filosóficas e teológicas, tais como "a boca dos insensatos se 
apascenta de estultícia" (Pv 15.14), "tal homem se apascenta de cinza" (Is 44.20). Acerca 
de exércitos invasores, descritos como uma horda de animais ou de insetos, se diz que "se 
alimentam" (lit.) das cidades conquistadas, ou seja, "consomem" essas cidades (Mq 5.6 [5]). 
Desde a Antigüidade remota, descrevia-se a legitimidade dos governantes em função de 
sua capacidade de "pastorear" os seus respectivos povos. Iiamurabi e muitos outros 
governantes da antiga Ásia ocidental foram chamados de "pastores" e descritos como 
líderes que "pastoreavam" seus súditos. No AT, porém, é o Senhor quem alimenta o seu 
povo e é louvado por sua misericórdia em prover-lhes o alimento (Gn 48.15; SI 23.1; 28.9; 
Is 40.11; Os 4.16; et al.). Esse atributo divino é uma das características dos ofícios de 
profeta, sacerdote e rei. A pretensão de Davi ao trono se baseava no fato de que Deus lhe 
ordenara que alimentasse o povo (2 Sm 5.2). O fato de as autoridades de Israel não 
alimentarem o povo tanto física quanto espiritualmente foi visto como uma transgressão 
bastante séria (Ez 24.2 e ss.). Nessa passagem de Ezequiel o profeta trabalha 
repetidamente com as duas formas da raiz rã'â, o verbo, que significa "pastorear", e o 
substantivo, que tem o sentido de "pastor". Nas versões há uma perda do sentido, pois, 
enquanto o texto hebraico emprega o mesmo termo em toda a passagem, as versões 
colocam sinônimos no lugar. A idéia teológica do AT acerca do bom pastor que alimenta 
o seu rebanho com a verdade de Deus (Jr 3.15; etc.) adquire proeminência no NT (Jo 
10.11). 

Bibliografia: — T H O M S O N , J. G. S. S. The shepherd-ruler concept in the OT and its 
application in the NT . SJT 8:406-18. — THAT. v. 2, p. 791-3. 

W.W. 

2186 H i n ( r õ o ) II, associar-se com, ser amigo de. Usado nos graus qal, hitpael e, 
como verbo denominativo, piei, num total de sete vezes. 

Termos Derivados 

2186a tJT") (reaO I, amigo, companheiro, outra pessoa. 
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2188 ( n f a l ) 

2186b niT) ( reeh ) amigo; às vezes expressão técnica para amigo (do rei). 
2186c H in (ré*d) companheira. 
2186d TTSn (ra'yâ) serva (especialmente em Ct 1.9; etc.). 

2186e n u n (f'üt) /, companheira, ave que forma casal com outra. 
2186f i n q (méréat) amigo íntimo. 

réa*. Amigo, companheiro, outra pessoa. De todas essas palavras, a mais comum é 
rêa', "amigo", usada 187 vezes. As demais podem ter empregos especiais não tão claros 
para nós. 

O vocábulo rêa' é empregado para designar o "amigo", "vizinho", "parceiro" — quer 
o íntimo, quer o ocasional. Muitas vezes se emprega o vocábulo na expressão "um ao 
outro". Designa o companheiro hebreu morto por um colega escravo em Êxodo 2.13; o 
homem assassinado por seu colega em Êxodo 21.14; o soldado que ouviu o sonho de um 
colega na história de Gideão (Jz 7.13); e os três amigos(l) de Jó. Pelo que se vê, a palavra 
pode ser usada em referência a colegas e pessoas conhecidas por acaso, mas também 
amigos mais chegados. Hira, o adulamita, era amigo de Judá (Gn 38.12). A palavra não 
é usada para a amizade entre Davi e Jônatas. O alcance do uso dessa palavra mostra que, 
quando Cristo citou Levítico 19.18 ("amarás o teu próximo como a ti mesmo"; veja-se 
também Mt 19.19), o jovem rico não precisava ter feito aquela sua famosa pergunta. O 
versículo anterior em Levítico não é tão conhecido, mas mostra que a lei do AT procurava 
atingir tanto o coração quanto a ação das pessoas: "Não aborrecerás a teu irmão em teu 
íntimo". 

Bibliografia: — TDNT. v. 6, p. 312-5. — THAT. v. 2, p. 786-90. 
R.L.H. 

2187 n m (r7t) i n . Aparentemente um sinônimo de rãtsâ (q.v.), tomado de empréstimo 
do aramaico rã'â. Aceita como raiz de: 
2187a i n (réa*) //, propósito, objetivo (SI 139.2, 17). 

2187b m u i (r"ât) II, anseio, ambição (Ec 1.14; 2.11, 17, 26; 4.4, 6; 6.9). 

2187c ] T i n (ra'yôn) anseio (Ec 1.17; 4.16; 2.22). 

n r , (rã'â). Veja o n? 2 191c. 

JTUn (r"üt). Veja os n?8 2 186e, 2 187b. 

" jr i (t"í ) . Veja o n? 2 185a. 

r r j r i (ra'yâ). Veja o n? 2 186d. 

|Vin (ra'yôn). Veja o n ° 2 187c. 

2188 (râ 'al ) tremer, estremecer, oscilar. Esse verbo ocorre uma única vez, no 
hofal (Na 2.4). 
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2189 Q j n (rã'am) 

Termos Derivados 

2188a ^ iT ) (ra 'al ) atordoado, tonto (Zc 12.2). 

2188b nbi?-; (r"ã/d) uéw (Is 3.19). 

2188c n b - n n (tar'êlâ) atordoado, fo/ifo ( Is 51.17, 22; SI 60.5). 

2189 trovejar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2189a tni? j (ra'am) trovão. 

2189b HÇin ( ra 'mâ ) vibração (Jó 39.19). Significado incerto (BJ, "crina"). 

r'm não possui nenhum cognato nas línguas semíticas da época. O grau qal ocorre 
três vezes no AT, "ruja o mar" com louvor (1 Cr 16.32; SI 96.11; 98.7). O hifil, que significa 
" fazer trovejar", ocorre oito vezes. Na primeira vez em que o verbo aparece nesse grau (1 
Sm 2.10), é o próprio Deus que, irado, "troveja" contra os seus inimigos. Em 1 Samuel 1.6, 
que descreve a provocação feita por Penina a Ana por esta ser estéril, rã'am aparece no 
TM. Mas aparentemente houve um verbo mais forte lido pela versão em aramaico, "E sua 
rival perturbava-a profundamente a fim de 'atormentá-la"\ O Targum (comentário em 
aramaico sobre o texto bíblico) emprega uma palavra derivada de qn', "ser zeloso", "ser 
ciumento". Mas a idéia de "atormentar" deve ser interpretada a partir de rã'am como 
uma expressão figurada de suas queixas em voz alta. Do ponto de vista do AT, Deus é 
soberano sobre todos os elementos da natureza, de sorte que a grande violência do vento 
e da tempestade apontam para a sua vontade. 

r ã ^ m . Trovão. Esse substantivo masculino aparece seis vezes, todas elas em contextos 
poéticos. É um atributo da presença divina (Is 29.6); denota a reação do universo em face 
da presença de Deus (SI 77.18 [19]; 104.7). Jó indaga acerca do contraste entre o cochicho 
de Deus e o Seu trovão (26.14). O salmista menciona a mesma noção acerca do 
mandamento divino no trovão (81.7 [7]). Jó assemelha ao trovão o tumulto e o alarido da 
guerra (39.25). A voz de Deus (qôl t q.v.) também é empregada figuradamente em lugar 
de trovão (SI 29.3, 4; etc.). 

W .W. 

2190 (rã 'an) vicejar, ser viçoso, reverdecer. Esse verbo ocorre apenas uma vez, 
no palel (Jó 15.32). 

Termo Derivado 

2190a ] l i n (ra'ãnãn) exuberante, viçoso, fresco (e.g., Ct 1.16; Os 14.9). 

] l i n (ra'ãnán). Veja o n? 2 190a. 
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2191 ( r ô V ) 

2191 UiH (ra'aO /, ser mau, ser ruim. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2191a fJTH (ra0 mal, aflição; mau, ruim. 
2191b JH (rõaO maldade, m a i 

2191c n y i (rã'â) ma/, infortúnio, aflição. 

Adjetivos cognatos da raiz r " ocorrem em acadiano (raggu, "mau", "ruim") e fenício 
(Karatepe 1.15, "homens maus"; substantivo, "todo o mal", 3.17). A raiz também ocorre 
em ugarítico, de acordo com AisWUS n? 2533. 

Pode-se perceber o significado essencial da raiz em razão de sua justaposição 
freqüente com a raiz tôb. Desse modo, Moisés conclui a sua fala dizendo: "Vê que 
proponho hoje a vida e o bem [tôò], a morte e o mal I ra i " (Dt 30.15; cf. Mq 3.2). Com 
freqüência essas duas palavras ocorrem na sinédoque de antítese, em que se faz distinção 
entre "bem e mal" (2 Sm 14.17; 19.35 [36]; 1 Rs 3.9; Is 7.15; cf. aqui a "árvore do 
conhecimento do bem e do mal", Gn 2.9, 17). Uma vez que a decisão de que algo é ruim 
depende subjetivamente da preferência da pessoa, com freqüência a raiz ocorre junto com 
a fórmula "aos olhos de". Assim sendo, Isaías ameaça aqueles que fazem julgamentos 
morais distorcidos: "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal" (5.20). Entretanto, 
posto que o juízo de Deus é um absoluto moral, é possível falar em mal objetivo, em 
pecado. A fórmula 'ãtsâ hãra' be'ênê YHWH, "fazer o mal aos olhos de Iavé" (lit.) ocorre 
com freqüência no AT. 

A raiz pode ter conotação tanto passiva quanto ativa: "infortúnio", "calamidade", de 
um lado, e "perversidade", do outro. Pode ocorrer em contextos profanos, "ruim", 
"repulsivo", e em contextos morais, "mal", "impiedade". 

O verbo denominativo, que ocorre 75 vezes com sentidos que vão desde a idéia de 
"desagradar", "injuriar", até a de "ser ruim", " ou "ser mau" (veja-se acima), herda do 
substantivo primitivo um sentido duplo de estar errado no que diz respeito à intenção 
original e permanente de Deus e de ser prejudicial em termos de seus resultados no 
homem. Em alguns casos pode designar apenas os seus efeitos perniciosos no homem, 
quer físicos quer emocionais, ou então experiências dolorosamente desagradáveis. 
Praticamente não há conotações filosóficas nem metafísicas que tenham implicações para 
a teodicéia ou a cosmologia. As formas verbais da raiz basicamente descrevem os 
relacionamentos entre Deus e o homem e entre o homem e o seu semelhante. 

rã'a' designa experiências que causam dor física (Nm 16.15; 1 Cr 16.22; SI 105.15) 
ou emocional (Gn 43.6; Nm 11.10-11); no caso de Noemi a dor provocada foi a perda da 
família (Rt 1.21; cf. 1 Rs 17.20). 

No âmbito moral e religioso, o verbo denota a atividade que é contrária à vontade de 
Deus. Bildade faz alusão a esse aspecto em Jó 8.20, e os profetas Isaías (31.2) e Sofonias 
(1.12) declaram isso ainda mais enfaticamente. Uma expressão que ressalta a avaliação 
que Deus faz de uma determinada ação é "aos seus olhos", que aparece três vezes 
relacionada com o verbo (Nm 22.34; Pv 24.18; Mq 3.4). Outro meio é contrastar a 
atividade rã'a' com os atos bons de Deus (Js 24.15) ou com pessoas boas. Neste último 
caso, emprega-se uma forma participial, estando restrito aos Salmos (26.5; 37.9; 92.11 
[12]). 
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2191 P i n (rã'aO 

A variedade de atividades associada com rã'a' começa com a rejeição de Deus (Is 1.4; 
9.17; Jr 7.26; 16.12), especialmente a prática de idolatria (1 Rs 14.9; 16.25; 2 Rs 21.11; 
Jr 25.6), referindo-se uma vez à destruição do seu santo lugar (SI 74.3). Os maus-tratos 
infligidos às pessoas e o roubo de seus bens é comum. Isso abrange provocar dor física 
(Nm 16.15; SI 22.16 [17]), a escravidão inclemente no Egito (Êx 5.22-23; Nm 20.15; Dt 
26.6), desonestidade (Gn 31.7; 44.5; Dt 15.9), o querer ter relações imorais (Gn 19.7; Jz 
19.23), ofensas verbais (SI 27.2) e tentativas de assassinato (1 Sm 25.34; 26.21; Jr 38.9). 
Em um caso o que está envolvido é um juramento apressado (Lv 5.4), e em outro, a ação 
do rei Davi em fazer um recenseamento do povo (1 Cr 21.17). [Mas veja-se pãqad quanto 
à possibilidade de na verdade ter ocorrido uma convocação das tropas — o que ainda era 
pecado. R.L.H.] 

Os escritores bíblicos procuram entender o rã'a* como estando presente nas 
motivações íntimas das ações. As pessoas que assim procedem falta entendimento (Jr 
4.22) acerca da verdadeira natureza de seus atos. No entanto, vão adiante e 
deliberadamente planejam machucar outros (Pv 24.8). Na verdade isso se torna um hábito 
(Jr 13.23). O que é ainda mais sério, torna-se uma compulsão (Gn 19.9; Pv 4.16; 17.4). 
Parte dessa falta de entendimento se deve a não perceberem, mesmo que tardiamente, o 
dano que causam a si mesmas (1 Sm 12.25; SI 44.2 [3]; Jr 13.23). 

Deus é o sujeito do verbo rã'a' em Salmos 44.2 [31; Jeremias 25.29; 31.28; Miquéias 
4.6; Zacarias 8.14. Mas o fato de infligir dor às pessoas não se deve a maldade; é o juízo 
justo para pecadores que não se mostram sensíveis ao seu chamado ao arrependimento. 
No AT, Deus, ao se dizer que faz rã'a' aos perversos, não é descrito como alguém a 
cometer um ato imoral. 

Diversas vezes o salmista pediu a Deus que castigasse aqueles que o maltratavam 
(64.2 [3]; 94.16; 119.115), mas houve esforços de conclamar e desafiar os israelitas a 
tomar consciência da maneira como maltratavam os outros (Lv 5.4; Js 24.15) e de mudar 
as suas vidas. Conselhos eram dados sobre como evitar fazer o rã'a' (1 Sm 25.34; SI 15.4; 
37.1, 8; Pv 24.19). Isaías apontou para o futuro, acerca do qual Deus prometeu que não 
se praticaria o rã'a' em seu santo monte (11.9; 65.25). 

r a M a l , maldade. O substantivo masculino ra' aparece freqüentemente em contraste 
com tôb, "bem", como pólos opostos do espectro moral. Às vezes shãlôm, "paz", é 
apresentado como o oposto de ra'. Ademais, o substantivo é definido como aquela condição 
ou ação que é inaceitável aos olhos de Deus (Jr 52.2; Ml 2.17; cf. Ne 9.28). 

Principiando pelo sentido exclusivamente secular do substantivo, descobre-se que ra' 
denota ferimentos físicos (Jr 39.12) ou épocas de aflição (Am 6.3; e o versículo famoso de 
Is 45.7, "faço a paz, e crio o mal"), mas na maioria das vezes denota atividade antiética 
ou imoral contra outras pessoas, seja por palavras (SI 41.3 [6]; 73.8; 109.20), seja por 
ações (Mq 2.1; 7.3), seja ainda pelo oferecimento de sacrifícios inadequados (Ml 1.8). 

Duas vezes ra' designa abstratamente uma condição interior de "perversidade" (SI 
7.9 [10]; Pv 12.21; ARA, "mal"), mas num maior número de vezes descreve atitudes íntimas 
para com Deus ou o homem. Uma pessoa pode planejar, desejar, amar e regozijar-se no 
ra' (SI 52.3; Pv 2.14; 6.14; 12.20) ou então ser apática (SI 36.4 [5]; cf. Pv 28.4). O ra ' pode 
ser uma recusa em reagir favoravelmente ao chamado divino (Ne 9.35), o que resulta 
numa entrega de corpo e alma a isso (2 Rs 21.9; 2 Cr 33.9; Pv 1.16; Is 59.7). 

Aquele cujo estilo de vida se caracteriza por ra' tem um futuro sombrio, caso prossiga 
nisso. Deus está contra ele (Is 31.2) e pronunciou sentença contra ele (Mq 1.12). A própria 
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vida está contra ele (Dt 31.39; Jó 2.10; 30.26; SI 54.5; 140.11-12; Pv 13.17; 14.22; Ec 8.9). 
Abandonada a si própria, uma pessoa má não tem chance alguma de sobrevivência. 

Mas o Deus que é o seu juiz é também o Deus que a chama para mudar os seus caminhos; 
essa deve ser uma ação radical por parte do homem (SI 34.15; 37.27; Pv 3.7; Am 5.14-15; 
Zc 1.4). Esse é um método bem mais benéfico do que o método jurídico mencionado umas 
dez vezes em Deuteronômio ("eliminar o mal"; e.g., Dt 13.5). Deus promete que a ação 
humana de afastar-se do ra' conduzirá a um evento salvador (Jó 5.19; SI 121.7; Pv 19.23). 
A essa promessa (SI 10.6; 23.4) acrescenta-se a garantia de que essa salvação é uma 
experiência real da vida, garantia esta que pode ser vinculada à dedicação (SI 119.101; 
Jr 42.6). Há também orientação sobre como manter-se afastado do ra'. As pessoas são 
aconselhadas a ficar longe dele (Pv 6.24; Is 56.2; Jr 7.6), o que pode incluir uma atitude 
enérgica de odiar o ra' (SI 97.10; Pv 8.13; Am 5.15). Acima de tudo, não se deve provocar 
Deus com ídolos (Jr 25.7). 

ra4. Mau, ruim. Essa forma de ra' qualifica os substantivos com que a palavra está 
relacionada, designando a qualidade ou atividade prejudiciais associadas ao substantivo. 
Este pode dar a entender a ausência de qualidade ou a qualidade inferior de coisas ou 
pessoas que, por isso, não conseguem atingir os padrões certos de valor ou função. 

Num sentido secular, existem muitas ilustrações sobre má qualidade. Primeiramente, 
tem-se o gado magro, malcuidado, do sonho de Faraó (Gn 41.21, 27), a água imprópria 
para beber (2 Rs 2.19; IBB, "péssima"; ARA, "má"), e produtos à venda, que alguém diz que 
não vale a pena comprar (Pv 20.14; "nada vale"). Em 2 Reis 4.41 faz-se referência a algo 
perigoso ("mal") existente na comida preparada numa certa panela, e que o profeta 
corrigiu. O adjetivo ra' pode denotar animais nocivos (Lv 26.6), anjos que trazem aflição 
(SI 78.49), fome (Ez 5.16), doenças (Dt 7.15; 28.35, 59; 2 Cr 21.19; Jó 2.7; Ec 6.2). O 
vocábulo pode referir-se a coisas que parecem trazer aflição, tais como relatos dados por 
mensageiros (Êx 33.4; Ne 6.13) ou maravilhas (Dt 6.22). Acontecimentos (Ec 2.17; 9.3) ou 
períodos (Gn 47.9; Pv 15.15; Ec 4.8) podem dar errado e estar tomados de aflição. Esse 
adjetivo pode designar descontentamento (1 Sm 29.7) ou tristeza de coração (Ne 2.1-2; Pv 
25.20). 

Na maioria das vezes ra' exprime deficiências morais, qualidades morais que causam 
dano na própria pessoa ou em outros, ou uma condição abaixo do padrão de excelência. 
A medida dessas qualidades negativas é a avaliação divina (Pv 15.3), a qual 
freqüentemente é acompanhada pela frase "aos olhos do Senhor", que ocorre cerca de 55 
vezes, a maioria delas nos livros históricos. Em cerca de sete vezes define-se o termo 
também mediante contraste com tôb, "bom". De modo que as pessoas que desobedecem a 
Deus são ra' (cerca de 11 vezes), especialmente se provocam a Deus com idolatria (2 Rs 
17.11; etc.). Em alguns casos parece que ra' denota a condição íntima dessas pessoas (Gn 
6.5; Pv 26.23; Ec 9.3; Jr 3.17; 7.24). Observe-se a conotação mais abstrata de Eclesiastes 
9.3. Atitudes negativas são rotuladas de ra', e.g., orgulho (Jó 35.12), ressentimento (Pv 
15.10), resistência (Ne 9.35; cf. SI 64.5; Ez 13.22). A violência contra os outros caracteriza 
como ra' as ações dos homens (Dt 17.5; 1 Sm 2.23; 1 Rs 16.7; Ez 20.44; 30.12). 

A reação de Deus não é apática ou extravagante. Baseado em motivos justificados, 
Deus ameaçou com juízo contra aqueles que se caracterizavam pelo ra' e o executou (Ed 
9.13; Jó 21.30; Pv 11.21). 

A situação possui, contudo, um lado mais animador. Deus também exortou o seu povo 
a se desviar do mal (Dt 13.12; 2 Rs 17.13; 2 Cr 7.14; Ez 33.11; 36.31; Zc 1.4) e anunciou 
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que a tarefa principal dos profetas era proclamar essa exortação e fazer o povo se voltar 
para Deus (Jr 23.22). O sábio prometeu que os obedientes estariam livres de ser ra' (Ec 
8.5). Houve também orientação sobre como se manter livre dessa condição (SI 141.4; Pv 
4.14; Ec 8.3). 

rã 'â . Mal, infortúnio, aflição, dano, perversidade, desgraça. O substantivo feminino 
rã'ã funciona de forma muito semelhante ao adjetivo masculino, embora com uma 
freqüência um pouco maior. Muitas vezes rã'â também tem função de adjetivo e qualifica 
os substantivos em termos de função ou condição negativa ou de atividade prejudicial do 
substantivo. O próprio caráter e a atitude de Deus medem o valor das coisas e das pessoas 
(2 Rs 8.12; Jr 29.11; cf. Jn 4.2, 6). A expressão "aos olhos de Iavé" (l it. ) aparece duas vezes 
(1 Sm 12.17; 2 Rs 21.20). O ponto de vista divino diz respeito principalmente a qualidades 
morais, mas o homem possui seus próprios padrões e tende a avaliar seu ambiente como 
rã'â em função da dor que experimenta. 

Num sentido não-moral, coisas são consideradas como de qualidade inferior, 
dependendo da sua condição. As vacas do sonho de Faraó eram inferiores (Gn 41.3-4, 19-
20), o mesmo acontece com a terra (Nm 13.19); os figos de Jeremias 24.2-3, 8 eram 
imprestáveis como comida por causa de seu estado. Animais eram avaliados em termos 
do perigo causado à vida humana (sete referências), o mesmo ocorre com a espada (SI 
144.10). Relatórios verbais, períodos e épocas, acontecimentos da vida — tudo isso pode 
trazer aflição e, por isso, são rã'â (umas 35 vezes). O termo pode designar danos causados 
ao corpo (mais de 20 vezes) ou a tristeza que alguém pode experimentar (12 vezes). O 
substantivo feminino pode denotar coletivamente a soma de acontecimentos angustiantes 
da vida (mais de 20 vezes). 

O vocábulo raâ pode rotular homens ( N m 14.27, 35; Jr 8.3) e pensamentos (Ez 
38.10), mas várias vezes é uma palavra abstrata que designa a totalidade de feitos 
iníquos das pessoas ou a condição existente no íntimo da pessoa e que a leva a agir assim. 
O termo pode exprimir uma variedade de atitudes negativas comuns às pessoas ímpias, 
e o seu sentido pode ampliar-se de modo a incluir as conseqüências desse tipo de 
comportamento. 

Em Juizes 9.23; 1 Samuel 16.14-16, 23; 18.10; 19.9, a palavra qualifica o substantivo 
"anjos" não para dar a entender que eram demoníacos, mas que provocavam aflição ou 
alguma situação anormal na pessoa afetada. 

Em consonância com o contraste entre rã'à e tôb, "bem", Deus dá um castigo doloroso 
às pessoas do tipo rã'ã (mais de 70 vezes; palavra que tem nítida proeminência em 
Jeremias). Ele também opera com misericórdia com aqueles que se mostram sensíveis às 
exortações divinas (Ec 11.10; Jr, 10 vezes; Jn 3.8), mas o homem tem de se arrepender 
e confessar primeiro (1 Sm 12.19; Jr 17.17). De sua parte, Deus age de modo a salvar o 
homem do rã'â (Êx 32.14; 1 Sm 10.19; 25.39), conforme prometeu (1 Rs 21.29; Pv 1.33; 
Is 57.1; Jr 23.17; 36.3; Ez 34.25). E houve orientação aos fiéis sobre como manterem-se 
livres de raâ (Êx 23.2; 1 Sm 12.20; Pv 3.29; 22.3; 24.1; 27.12). 

rõa*. Maldade, mal. O substantivo masculino rõa' ocorre 19 vezes no AT, 11 delas em 
Jeremias. Designa a má qualidade das vacas do sonho de Faraó (Gn 41.19) e os figos 
impróprios para consumo (Jr 24.2-3, 8; 29.17). O substantivo denota a tristeza do coração 
(Ne 2.2) ou do rosto (Ec 7.3) de alguém. Em uma oportunidade se refere a atitudes 
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negativas (1 Sm 17.28). Na maioria das vezes a palavra denota uma característica imoral 
da atividade humana (11 vezes). 

Bibliografia: — BUCHANAN, George Wesley. The Old Testament meaning of the 
knowledge of good and evil. JBL 75:114-20. — CLARK, W. Malcolm. A legal background to 
the Yahwisfs use of'good and evil' in Genesis 2—3. JBL 88:266-78. — ElCHRODT, Walter. 
Theology ofthe Old Testament. Westminster, 1967. v. 2, p. 380-495. — GELIN, Albert. Sin 
in the Bible. Desclee, 1964. 

Quanto a ra' e termos sinônimos referentes a pecado, vejam-se: — G L R D L E S T O N E , 

R.B. SOT. p. 76-85. - P O R U B C A N , Stefan. Sin in the Old Testament. Roma, Herder, 1963. 
— Q U E L L , G . Sin. Londres, Adam and Charles Black, 1951. — R L C H A R D S O N , Alan. A 
theological wordbook ofthe Bible. Londres, SCM, 1957. — S .MITH, C. R. The Bible doctrine 
of sin. Londres, Epworth, 1953. — THAT. v. 2, p. 794-802. 

G.H.L. 

2192 PiTl (rà'a') II, quebrar, despedaçar. 

Nos diversos casos em que este verbo é empregado num sentido concreto, i.e., galhos 
partidos de uma oliveira (Jr 11.16) ou terra arrasada (Is 24.19; ARA, "quebrantada"), 
descrevem-se os efeitos do juízo de Deus. Em Jeremias 15.12 o provérbio citado é usado 
na descrição da resistência dos israelitas à mensagem do profeta. Em Provérbios 25.19 
o "dente quebrado" transmite a idéia da qualidade ruim da amizade com um perverso. 
Eliú utiliza o verbo de um modo mais figurado para mostrar como Deus castiga os 
pecadores (Jó 34.24). Um dos salmistas diz quase a mesma coisa (SI 2.9). 

O verbo é aparentemente uma forma aramaica cognata do hebraico rãtsats (q.v.). 
rá'a* II não é usado no Pentateuco. rãtsats é usado ali apenas uma vez. 

G.H.L. 

2193 ^SH {rá'ap) escorrer (liqüido), gotejar (e.g., Jó 36.28; Is 45.8). 

2194 (rá'ats) despedaçar (Êx 15.6; Jz 10.8). 

2195 E)in (rã'ash) tremer, estremecer. 

Termo Derivado 

2195a "tàXH (ra'ash) tremor, estrondo. 

Essa raiz hebraica aparece aproximadamente 30 vezes no AT. Não ocorre no 
Pentateuco, estando limitada aos profetas e aos escritos. 

Parece ser mais fruto de especulação a relação entre rã'ash e o acadiano ra'ãsu, 
"derrubar". O significado mais comum adotado pelas várias versões é o de "estar trêmulo", 
embora também se vejam "tremer", "estremecer" e "mexer". Uma variedade de sujeitos é 
usada com rã'ash: céus, terra e as nações gentílicas hão de ser sacudidas por Deus (Ag 
2.6-7, 21). Em outras passagens se diz que os céus hão de tremer (J1 2.10), e a terra, de 
estremecer. Na maioria dos contextos, no primeiro verso de uma mesma seqüência 
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paralela rã'ash é empregado para descrever a soberania de Deus sobre o mundo físico. 
Sobre os seres vivos diz-se que tremem (Ez 38.20); os cavalos estremecem o chão (Jó 
39.20) segundo a vontade do Senhor. O outro uso de rã'ash descreve exércitos invasores 
e o fragor do combate (Jr 8.16) e também o tremor de muros (Ez 26.10). A própria 
Babilônia há de tremer (Is 14.16). Em uma determinada passagem poética (SI 72.16) o 
que está envolvido é uma ação bem mais branda. Nessa passagem deve-se interpretar 
rã'ash como "ondular", "ondear", visto que descreve a abundância de plantações de cereais 
que cobrem até os montes. Alguns estudiosos, no entanto, são de opinião de que esta é 
uma outra raiz, rá'ash II, "aumentar" (cf. KB). 

ra 'ash. Tremor, estrondo. Esse substantivo masculino refere-se a terremotos e a outros 
semelhantes movimentos violentos do solo. A semelhança da raiz da qual deriva, o 
substantivo aparece apenas nas duas últimas partes do cânon hebreu, a saber, nos 
profetas e nos escritos. E empregado na descrição de terremotos, tanto os que 
acompanham as teofanias dos profetas do AT (1 Rs 19.11) quanto os que são fenômenos 
naturais (Am 1.1). A palavra tem o sentido ampliado na descrição do tumulto da guerra, 
da marcha de soldados (Is 9.4), do pisotear de cavalos de guerra (Jó 39.24) e do ruído de 
carros de guerra (Jr 47.3). Numa passagem notadamente obscura, no paralelismo poético 
de Jó, fica evidente um significado diferente de ra'ash. Jó faz a seguinte pergunta: se os 
homens são incapazes de permanecer diante de uma das mais temíveis criaturas de Deus, 
o crocodilo, como então poderiam esperar confrontar a Deus? Na passagem (Jó 41.29 [211) 
afirma-se que "os cacetes atirados são para ele [o crocodilol como palha, e ri-se do brandir 
\ra'ash\ da lança". 

W.W. 

2196 KÇl (rãpã 0 curar, tomar saudável 

Termos Derivados 

2196a nSETI (r*pu 'â) cura (Ez 30.21; Jr 30.13). 
2196b rnKHT! (rip'üt) cura (Pv 3.8). 

2196c (marpé 0 cura (Jr 8.15), saúde (Pv 4.22). 

Essa raiz originariamente hebraica aparece mais de 60 vezes no AT e é cognata de 
poucas formas posteriores em dialetos afro-semíticos. O significado é claro em 
praticamente todas as passagens. A primeira ocorrência da raiz, num texto que fala da 
cura de Abimeleque por Deus (Gn 20.17), emprega-se o grau qal. O verbo, na forma 
nominal (particípio), também designa a ação humana de curar, "médico" (Gn 50.2). 
Também se usa rãpã' para designar a cura e o perdão de nações gentílicas (Is 19.22; 
57.18). Nos graus piei e hitpael se destaca o aspecto causativo: "ele curou [i.e., restaurou, 
piei] o altar" (lit., 1 Rs 18.30). Entretanto, um ser humano é geralmente o objeto da cura: 
"e [ele] o fará curar-se totalmente" (Êx 21.19). O hitpael possui a noção passiva 
característica do grau: "Então voltou o rei Jorão (...) para curar-se das feridas" (2 Rs 8.29; 
9.15). A outra ocorrência no hitpael está em 2 Crônicas 22.6. Possivelmente o emprego 
mais significativo do verbo se dá no grau nifal: "então sereis curados" (1 Sm 6.3); "de que 
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não possas curar-te" (Dt 28.27). Emprega-se esse grau também para designar a 
restauração de objetos (Jr 19.11) e para a transformação de água salobra em água potável 
(2 Rs 2.22). Os temas de cura e restauração como conotações de rãpã' são combinados 
no uso de Isaías 53.5, "pelas suas pisaduras fomos sarados". Em muitas das ocorrências, 
é Deus quem cura e também quem aflige com doenças ou catástrofes, as quais não podem 
ser curadas senão mediante a intervenção divina. 

W.W. 

n ( r i p 'üt). Veja o n? 2 196b. 
—KÇ-I (r*pã?m). Veja os n?* 2 198c,d. 

2197 (rãpad) espalhar, estender (e.g., Jó 41.22; 17.13). 

Termo Derivado 

2197a iTTEn (rápida) apoio (Ct 3.10). 

2198 iTSH (rãpâ) afundar, deixar cair, desanimar-se. 

Termos Derivados 

2198a HSn (rãpeh) frouxo. 

2198b (rippãyôn) fraqueza (de mãos, Jr 47.3). 
2198c (r^pãtm) I, espíritos dos mortos, sombras. 

2198d 1 (r^pálm) II, gigantes, refains. 

Essa raiz é cognata do verbo fenício rph, tendo um sentido semelhante, rãpâ aparece 
43 vezes no AT. É empregado nos graus qal, piei, hifil e hitpael. A raiz possui uma 
variedade ampla de significados e conotações. A primeira ocorrência no qal (Êx 4.26) é 
difícil, sendo traduzida por diferentes expressões: "Assim o SENHOR o deixou" (ARA); "e 
desviou-se dele" (ARC); literalmente, "então deixou-o cair de si" (observe-se que, ao 
contrário da ARA, o TM não traz explícito que "Iavé" é o sujeito da ação). Em outras 
passagens designa objetos e forças inanimadas, "assim como a erva seca afunda na 
chama" Qit., Is 5.24); em ainda outras passagens refere-se ao fim do dia, "o dia afundou 
na tardinha" (lit., Jz 19.9). A forma piei ocorre em algumas passagens: "este homem ... 
afrouxa [i.e., enfraquece] as mãos" (Jr 38.4); "abaixavam as asas" (Ez 1.24). O grau hifil 
é o que aparece com maior freqüência, 21 vezes ao todo, e em geral significa "deixar cair", 
"abandonar" (Js 10.6; Dt 4.31; et al.). Também significa "deixar a sós", "retirar-se", 
"abster-se" (Jz 11.37; SI 37.8). O grau hitpael ocorre três vezes, duas em Provérbios: 
"quem 'é negligente' na sua obra" (18.9); "se "te deixas abater' no dia da adversidade" (MM, 
24.10; "se te mostras fraco no dia da angústia" [ARA] e outras leituras semelhantes não 
retratam a plena força da raiz). Esse grau aparece em Josué 18.3, mas a tradução "até 
quando sereis remissos(...)?" não faz plena justiça ao sentido do verbo rãpâ. Uma 
interpretação preferível é "até quando permanecereis abatidos(...)?" Essa é uma raiz 
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interessante e significativa. No entanto, cada ocorrência deve ser cuidadosamente 
comparada com outros contextos semelhantes. É bem interessante que rãpâ é empregado 
em contextos poéticos apenas umas poucas vezes. 

O substantivo î pa *im, "sombras" (q.v.), e o nome próprio r^patm, "Refaim", podem 
estar relacionados com rãpâ ou rãpã', mas não é claro como isso acontece. 

r c pã ' im. /. Espíritos dos mortos, sombras. rp'iy palavra e idéia de origem ugarítica, 
com o significado de "os mortos que habitam o outro mundo", é cognato tanto do hebraico 
quanto do fenício r*pã'im. Em inscrições encontradas em túmulos em Sidom, os reis 
Tabnite e Esmunazar referem-se aos r*pã 'im, mas esse uso data do período helenístico. 
O fato básico acerca das oito ocorrências da raiz no AT é que aparece exclusivamente em 
passagens poéticas. Seu uso está determinado como o segundo sinônimo de pares de 
palavras usadas em paralelismo. O paralelismo mais comum é o de "morte"/"mortos" e 
"espíritos" (Pv 2.18; Is 26.14, 19, uma estrutura poética mais complexa; SI 88.10-11 [11-
121). O paralelismo de "espíritos" e "sheol" ocorre em duas passagens (Pv 9.18; Jó 26.5). 
Em uma outra passagem o paralelismo é invertido, "sheol" e "espíritos" (Is 14.9). Em 
ainda outro caso (Pv 21.16), tem-se um paralelismo complexo do tipo que tem sido 
chamado de "paralelismo ascendente" modificado, no qual se coloca "homens sem 
entendimento" em paralelismo com "espíritos". Claro está que esse termo antigo e quase 
mitológico era empregado apenas para satisfazer as exigências da estrutura poética 
hebraica e que em nenhum momento dá a entender que a raiz r*pã 'im possua alguma 
conotação específica que não a de sinônimo de "mortos" e de "lugar dos mortos". 

[Pode-se acrescentar que os dados encontrados em Ugarite não são seguros. Gordon 
traduz a raiz rp 'i por "divindades", "sombras dos mortos" (UT 19: n? 2346); Aisleitner, por 
"1) príncipe (Fuerst), 2) Deus como Príncipe, 3) Baal como Príncipe dos deuses" (AisWUS 

n°. 2575). Diversas das passagens se referem aos refaítas gentílicos; no Conto de Aqhat, 
Daniel é chamado de homem-Rafa (ANET, p. 149 e ss., e veja-se r*pã?m II, abaixo). Em 
algumas das outras passagens a tradução é incerta. Por exemplo, Ginsberg traduz a 
palavra por "comunidade", grifando-a (ANET, p. 146; KRT iii, 1.3). É metodologicamente 
questionável empregar, como alguns têm feito (veja-se KB), extensamente esses dados de 
Ugarite para determinar o significado que essa palavra tem no AT. Parece não existir 
nenhuma relação clara entre a idéia da raiz em ugarítico e a noção de outro mundo, e, de 
qualquer forma, a teologia hebraica diverge da ugarítica. 

São importantes e convincentes os dados hebraicos levantados por W. White e que 
favorecem o paralelismo de rp 'i com "morte", "mortos", "sheol (ou túmulo" (cf. também 
SI 88.11 [121). Entretanto, a característica que os mortos têm de ser espírito não é tão 
clara. Na realidade, uma vez que o termo se refere a pessoas mortas, a tradução "os 
mortos" há de se aplicar bem em todos os casos. Isso não nega que outras passagens 
façam referência à vida ininterrupta da alma, mas não necessariamente numa semi-
existência nas sombras. R.L.H.1 

repã'im. II, Gigantes, refains. Termo de origem ugarítica, designa um dos povos pré-
semíticos mais primitivos da Palestina. De acordo com os mitos e lendas ugaríticos o herói 
Danei (que não tem relação nenhuma com o Daniel da Bíblia) e o paladino de Baal são 
ambos chamados de "refaítas". Não se sabe se essa é uma etimologia popular sem base 
em fatos ou se é um termo baseado em alguma tradição histórica antiga. Os historiadores 
do AT empregaram o vocábulo para descrever os moradores pré-israelitas da Palestina. 
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2204 r-Sn (repet) 

Deuteronômio 2.20 menciona que os amonitas chamavam-nos de "zanzumins", mas não 
subsistem dados sobre esse nome. As versões são confusas na tradução do vocábulo. Em 
Gênesis 14.5; 15.20, a tradução é "refains" (mas cf. ARC). Mas em outras passagens (Dt 
2.11, 20; 3.11; Js 12.4; 13.12; 17.15) algumas traduções optam por "refains" (e.g., ARA), e 
outras, por "gigantes" ( A R C ) . Em 1 Crônicas 20.4, 6, 8, a A R C (marg.) traduz por "gigante", 
enquanto a ARA, por "gigantes". Outras passagens também apresentam um padrão 
confuso de tradução. A justificativa apresentada pela ARC para traduzir por "gigante" em 
todos os casos se baseia nos detalhes sobre os refains em Deuteronômio 2.10-11, 20-21, 
em que se diz que eram "altos como os enaquins". A LXX também traduziu o vocábulo por 
"gigante" em Josué 12.4; 13.14; 1 Crônicas 20.4, 6. É bastante difícil determinar a exata 
relação entre r*paim I e rpã'im II, e até o momento não surgiu nenhuma explicação 
plausível. (Quanto à famosa cama de Ogue, é possível que fosse um sarcófago, que era 
grande não porque Ogue seria um gigante, mas por causa dos outros objetos que teriam 
sido enterrados junto com ele. R.L H.] 

Bibliografia; — G R A Y , John. DTN and RP'UM in ancient Ugarit. PEQ 84:39-41. 
W.W. 

rrrz- (r^pidâ). Veja o n? 2 197a. 
]V3~1 (rippãyôn). Veja on!2 198b. 

2199 (rapas), £27 (rapas) bater (o pé), pisar, enlamear com os pés (e.g., 
Ez 32.2; Pv 25.26). 

Termo Derivado 

2199a (marpês) charco (i.e., água pisada e enlameada, Ez 34.19). 

2200 rn32*l (rapsõdâ) balsa (2 Cr 2.16, somente). Derivação incerta. 

2201 *rj?7 (rãpap) tremer, balançar. Esse verbo ocorre somente no poal (Jó 26.11). 

2202 *p?7 (rãpaq) apoiar-se, encostar-se. Este verbo ocorre somente no hitpael (Ct 
8.5). ' 

(rapas). Veja o n? 2 199. 

2203 Ü5TI (rpsh). Aceita como raiz de: 

2203a SEP. (repesh) lodo (Is 57.20). 

2204 (repet) estábulo, curral (Hc 3.17). 

p (rats). Veja o n? 2 212a. 
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2205 (rãtsá') 

2205 KS? (rãtsã') correr (Ez 1.14). 

2206 (r&tsad) observar furtivamente, observar com inveja e hostilidade (SI 

68.17). 

2207 HK"! (rãtsã) agradar-se de, ser propício com. 

Termo Derivado 

2207a (rãtsôn) prazer, satisfação, favor. 

Raiz semítica ocidental muito antiga, rãtsã é encontrada numa carta de Rib-Addi (c. 
1370 a.C.), encontrada em Amarna (127:25). O vocábulo é cognato do ugarítico rs'i e 
também é encontrado em siríaco, embora com um sentido ligeiramente diferente. 

O verbo aparece 50 vezes no AT e se encontra distribuído por todas as partes e 
contextos. Aparece 13 vezes em Salmos; em Levítico ocorre seis vezes (Lv 1.4 e ss.), 
sempre no grau nifal, com o sentido especial de "ser aceito favoravelmente", no contexto 
de pureza ritual das ofertas. A construção mais usual é no qal, ocorrendo pela primeira 
vez em Gênesis 33.10, em que descreve o que Jacó deseja a Esaú. Usa-se rãtsá 
freqüentemente em orações (Dt 33.11, 24) e saudações religiosas (2 Sm 24.23). Muitas 
vezes a raiz descreve a satisfação de Deus com os seus servos, com particular referência 
ao Messias (Is 42.1). rãtsã é usado como segundo elemento nas belas frases paralelas de 
Salmos 147.10 [111. O vocábulo paralelo inicial na primeira metade do verso é um 
sinônimo, hãpês (q.v.). Também se usa rãtsã em passagens que tratam do favor dos 
homens (Ml 1.8) e da atitude do pai para com o filho (Pv 3.12). E empregada em contextos 
que falam de tornar a obter o favor do rei (1 Sm 29.4; ARA, "reconciliar-se com") ou do 
favor de um rei para com o seu povo (2 Cr 10.7; ARA, "agradar"). Designa o pagamento de 
uma dívida, no sentido de expiação pelo pecado (Mq 6.7) e de cumprimento de deveres 
rituais (2 Cr 36.21). Numa passagem difícil e obscura (Jó 14.6), à primeira vista parece 
que a raiz rãtsã está deslocada, o que só se resolve com uma tradução cuidadosa. Jó 
pranteia a fragilidade da raça humana: "Desvia dele o teu olhar, de modo que descanse, 
a fim de que desfrute seu (único) dia como um assalariado". 

rãtsôn. Prazer, satisfação, favor. Esse substantivo masculino ocorre mais de 50 vezes 
no AT. Nele se vêem três conotações básicas. A primeira é o "favor" ou a "boa vontade" da 
parte de Deus (Dt 33.16; Is 60.10; SI 5.12 [131; 30.6, 8; et al.). A raiz também se refere ao 
"prazer" ou "favor" de reis (apenas em Pv: 14.35; 16.13, 15) e de todos os homens (Pv 
10.32; 11.27; et al.). 

A segunda conotação é a de "satisfação" ou "aceitação" de um indivíduo (Êx 28.38), 
sempre num sentido religioso ou ritual. O vocábulo rãtsôn descreve a "permissibilidade" 
ou "aceitação" de uma oferta ou sacrifício (Lv 1.3; 22.20; Is 56.7; et al.). 

A terceira conotação existente nessa palavra é a de "desejo", "prazer" (no sentido 
específico de "vontade", tal como na "vontade" de Deus; Ed 10.11; SI 40.9; et al.). Um 
número ainda maior de textos descreve o "desejo" ou "vontade" do homem (2 Cr 15.15; Dn 
8.4; et al.). Uma passagem obscura e difícil é a de Gênesis 49.6, a bênção final de Jacó. 
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2209 UKH (rãtsae) 

As versões estão claramente divididas quanto à leitura correta: "na sua Vontade' perversa 
jarretaram touros" (ARA); "na sua teimosia' jarretaram bois" ( T B ) ; "na sua 'teima' 
arrebataram bois" ( A R C ) ; "em seu 'capricho' mutilaram touros" ( B J ) . Parece que a BJ segue 
mais de perto o sentido do texto hebraico. A raiz rãtsá e o substantivo rãtsôn possuem 
ampla variedade de conotações, mas sua grande importância repousa no fato de 
constituírem as expressões antropomóríicas mais comuns da vontade preceptiva de Deus. 

Bibliografia: — TDNT. v. 2, p. 743-5. — TH AT. v. 2, p. 810-2. 
W.W. 

)Ün (rãtsôn). Veja o n? 2 207a. 

2208 (rãtsah) assassinar, matar. 

Termo Derivado 

2208a n^n (retsah) despedaçador (SI 42.11; Ez 21.27). 

rãtsah é uma raiz exclusivamente hebraica. Não possui nenhum cognato claramente 
identificável nas línguas da época. A raiz ocorre 38 vezes no AT, com 14 ocorrências em 
Números 35. Ela aparece pela primeira vez nos Dez Mandamentos (Êx 20.13). Naquele 
texto importante aparece no qal, junto com o advérbio de negação "não assassinarás", que 
é uma tradução mais exata do conhecido e demasiadamente genérico "não matarás". 
Muito já se falou acerca do fato de que a raiz rãtsah aparece na legislação mosaica com 
conotação especial de premeditação, como se o Decálogo dispusesse apenas acerca do 
crime premeditado. Não é esse o caso. As inúmeras ocorrências em Números 35 tratam 
do estabelecimento das cidades de refúgio para onde podiam fugir aqueles que matassem 
alguém acidentalmente. Números 35.11 deixa plenamente claro que o refúgio existia para 
as pessoas culpadas de mortes acidentais, não premeditadas. Isso deixa claro que rãtsah 
se aplica igualmente tanto a casos de assassínios premeditados quanto a mortes 
resultantes de outras circunstâncias, que em direito são chamadas de "homicídio culposo". 
A raiz também descreve a morte por vingança (Nm 35.27, 30) e o assassínio motivado (2 
Rs 6.32). Aparece em alguns contextos poéticos: como o primeiro elemento numa 
construção paralela incomum (Jó 24.14); como o primeiro elemento num paralelo com a 
palavra genérica para imoralidade, zimmã (Os 6.9); como segundo elemento num paralelo 
com outro sinônimo, que tem o sentido de "matar" (SI 94.6). Em um único caso em todo 
o AT a raiz designa a morte de um homem por um animal (Pv 22.13). Mas mesmo nesse 
contexto a idéia básica é a da hediondez de tal acontecimento. Em todos os demais casos 
do uso de rãtsah, é o crime de um homem contra seu semelhante e a censura divina que 
estão em proeminência. 

W.W. 

2209 V^n (rãtsah furar, perfurar (Êx 21.6; Dt 15.17). 
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2210 (rãtsap) 

Termo Derivado 

2209a (martsêa0 soueía (Êx 21.6; Dt 15.17). 

2210 (rãtsap) I, encaixar, prover de apetrechos (Ct 3.10). 

Termos Derivados 

2210a ÍTB2£H (ritspâ) pavimento (e.g., Et 1.6; Ez 40.17-18). 
2210b nÇ^IQ (martsepet) pavimento (2 Rs 16.17). 

2211 ^ i n (rtsp). II. Aceita como raiz de: 
2211a (ritspâ) pedra incandescente (ou brasa viva, Is 6.6; 1 Rs 19.6). 

2212 (rãtsats) esmagar, oprimir. 

Termos Derivados 

2212a f l (rats) pedaço, ò a r r a (SI 68.30 (31]). 

2212b HKV^Q (mVâteâ) esmagamento, opressão (Jr 22.17). 

Essa raiz exclusivamente hebraica ocorre em todas as partes do AT, mas menos de 
20 vezes no total. Tem uma ampla variedade de significados e aparece em todos os graus. 
A primeira ocorrência se acha na forma rara do hitpoel (Gn 25.22). Os comentários 
rabínicos erroneamente indicaram que a forma deriva de um outro verbo, o que resultou 
numa certa confusão entre as versões. O sentido básico do grau qal é o de "esmagar" ou 
"quebrar em pedaços" (2 Rs 23.12; ARA, "esmigalhar"). A partir daí desenvolveu-se a idéia 
de "oprimir" (1 Sm 12.3) e "quebrantar" (Dt 28.33). Entre os importantes usos metafóricos 
e proféticos da raiz se encontra o de "esmagar", como em "cana esmagada", uma expressão 
predileta de Isaías (36.6). 

W.W. 

p-. (rõq). Veja o n? 2 219a. 
pn (raq). Veja o n? 2 218a. 

2213 npn (râqèb) apodrecer (Is 40.20, Pv 10.7). 

Termos Derivados 

2213a Hp7 (ráqãb) podridão, apodrecimento (e.g., Os 5.12; Jó 13.28). 
2213b (riqqãbôn) podridão (Jó 41.19). 
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2215 npn (rãqah) 

(riqqãbôn). Veja on !2 213b. 

2214 IpH (rãqad) saltitar (e.g., Ec 3.4; Is 13.21). 

np~l (raqqâ). Veja o n? 2 218c. 
mpn (riqqüah). Veja o n? 2 215e. 
Jflfn (riqqüa*). Veja o n! 2 217b. 

2215 (rãqah) misturar, preparar misturas. 

Termos Derivados 

2215a tnpn (reqah) especiaria. 

2215b tnp-, (rõqêah) pomada. 
2215c tnjp"! (raqqãh) perfumista homem. 
2215d rrnjp-, (raqqãhâ) perfumista mulher (1 Sm 8.13). 
2215e tmpn (riqqüah) perfume. 
2215Í (merqãh) especiarias aromáticas. 
2215g tnnp""l?j (merqãhã) vaso de pomada, 
2215h tnnpTD (mirqahat) mistura de ungüentos. 

Essa raiz é a forma hebraica de um empréstimo lingüístico do acadiano ruqqu, que 
também significa preparar pomadas e ungüentos. Existem dados indicando que na 
Mesopotâmia a produção e o comércio de perfumes já tinha atingido um nível bem elevado 
por volta de 2000 a.C. 

A raiz ocorre cinco vezes no grau qal, três delas em Êxodo 30 (w . 25, 33, 35), em que 
há uma proibição enérgica de fazer um ungüento parecido com aquele usado no ritual do 
tabernáculo, e em Eclesiastes 10.1 e 1 Crônicas 9.30. Em todas essas ocorrências ela se 
refere a ungüentos de cheiro adocicado que deviam ser queimados como incenso ou 
espalhados sobre o corpo, rãqah aparece uma vez no pual, "um leito, que se enchera de 
perfumes e de várias especiarias, 'preparados' segundo a arte dos perfumistas" (2 Cr 
16.14). rãqah também ocorre uma vez no hifil (Ez 24.10); a ARA traz "engrossa o caldo", 
o que não tem base no texto; a ARC, "tempera-a com especiarias", mas o hebraico diz 
"tempera os temperos bem", o que acentua o cinismo da recomendação, pois não há 
quantidade de temperos que torne a falsa adoração aceitável para Deus. 

reqah. Especiaria. Esse é um substantivo masculino muito obscuro e bastante poético. 
Aparece apenas uma vez, em Cantares 8.2. Está associado com a palavra hebraica usual 
para "vinho", numa construção encontrada em textos antigos de quase todas as culturas 
e épocas. O trecho diz: "Eu te daria a beber vinho aromático [lit., Vinho de especiaria'!." 

rõqêah. Pomada. rõqêah é uma forma do particípio do qal de rãqah. Aparece em três 
passagens que descrevem pomadas ou ungüentos e os seus usos na cultura israelita (Êx 
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2216 Zp7, (ráqam) 

30.25, 35; 37.29); ocorre também em um aforisma, "a mosca morta faz o ungüento do 
perfumador exalar mau cheiro" (Ec 10.1). 

raqqãh, raqqãhâ. Perfumista. Essa era uma profissão de grande renome no antigo 
Oriente Médio. Os termos traduzidos por "especiaria", "misturar" e "perfumista" são todos 
cognatos. Existem fortes indícios de que esse substantivo foi um empréstimo lingüístico 
do ugarítico e que então passou para o acadiano. Aparece uma vez na forma masculina, 
"junto dele, Ilananias, um dos perfumistas" (Ne 3.8), e uma na feminina, "tomarás as 
vossas filhas para perfumistas lraqqãhâ|" (1 Sm 18.13). 

riqqüah. Perfume. Esse substantivo masculino aparece apenas uma vez. em Isaías 57.9, 
em que está no plural: "Vais ao rei [ou MoloqueJ com óleo, e multiplicas os teus perfumes". 
O termo é um empréstimo lingüístico do acadiano riqqu. 

merqãh. Especiarias aromáticas. Essa palavra rara é um particípio derivado da raiz 
rãqãh. É usada junto do termo hebraico usual para "torre", migdãl. Só pode ser 
interpretada no contexto das demais palavras usadas junto com ela, "suas faces são como 
um leito de especiarias, como canteiros de ervas adocicadas" (Ct 5.13; ARA, "ervas 
aromáticas"). 

merqãhâ. Vaso de pomada. Esse particípio do hifil de rãqah ocorre duas vezes (Jó 
41.31 [23]; Ez 24.10). 

mirqahat. Mistura de ungüentos. Esse termo incomum ocorre três vezes (Êx 30.25; 1 
Cr 9.30- 2 Cr 16.14). 

W.W. 

ITp7 (rãqia0. Veja o n? 2 217a. 
p"P7 (rãqiq). Veja o n! 2 218b. 

22 6 Cpn (rãqam) diversificar (e.g., Êx 38.23; 35.35; SI 139.15). 

Termos Derivados 

2216a HDp-i (riqmâ) tecido variegado (e.g., Jz 5.30; Ez 16.18). 

2217 i?P7 (rãqa0 bater, espalhar, estender. 

Termos Derivados 

2217a tJTp7 (rãqia') firmamento. 
2217b IttpH (riqqüal expansão (Nm 17.3). 

O conceito básico de rãqa' é o de pisar, bater o pé e aquilo que resulta dessa ação, 
i.e., algo que é espalhado ou esticado. No AT rãqa', com a conotação de bater o pé, pode 
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2217 (rãqaO 

ser entendido literalmente, dando a entender um regozijo maldoso (Ez 25.6) ou uma 
animação ameaçadora (6.11). Pode ser empregado figuradamente para descrever inimigos 
espancados e esmagados (2 Sm 22.43). Nos graus piei e pual, o verbo rãqa' adquire o 
sentido de bater metais nobres e de espalhar o resultado dessa ação de bater, por 
exemplo, "revestir" (ARA, "cobrir") uma imagem (Is 40.19). O vocábulo aparece designando 
ouro "batido" em Êxodo 39.3 e prata "batida" em Jeremias 10.9. Em Números 16.39 [17.41 
o verbo é traduzido por "converter" (em lâminas), rãqa' passa então a denotar a ação 
divina de estender a terra tangível (Is 42.5; 44.24), estendê-la sobre a água (SI 136.6) ou 
estender o céu intangível (Jó 37.18). 

rãqia*. Firmamento. "Vastidão" (no sentido de espaço imenso) é uma tradução mais 
precisa (cf. riqqu'ê pahtm, Nm 16.38 [17.3], lit. "uma vastidão de lâminas", i.e., lâminas 
largas, batidas; BDB, p. 956). rãqia' pode designar um espaço limitado, tal como a abóbada 
existente acima dos querubins, que, na visão de Ezequiel, ficavam sob o trono (1.22, 26). 
Ou pode referir-se à "vastidão dos céus" (Dn 12.3; ARA, "firmamento"), como acontece em 
13 das 17 ocorrências da palavra. 

rãqia' é o derivado mais importante de rãqa'. Identifica a vastidão celeste criada por 
Deus. O relato de Moisés da criação emprega rãqia' no sentido de "espaço aberto dos 
céus", no qual as aves voam (Gn 1.20; ARA, "firmamento dos céus"), ou seja, a atmosfera 
(H. C. LEUPOLD, Exposition of Gênesis, v. 1, p. 59), e aquela imensidão mais distante, onde 
Deus colocou "luzeiros ... para [assinalar as] estações" (w. 14, 17, aparentemente uma 
referência ao fato de eles se tornarem visíveis através do manto de nuvens; as estrelas, 
o sol e a luz presumivelmente já haviam sido criados no v. 3), ou seja, o espaço sideral 
(ISBE, v. 1, p. 315), sobre o qual, conforme o disse Jó, "[Deus] estende o norte" (Jó 26.7). 
A primeira idéia recebe uma ênfase maior, em particular durante aquele período antes 
do segundo dia da criação, quando a terra resfriou o suficiente (?) para permitir o 
surgimento de águas na superfície, separadas, pela expansão atmosférica, daquilo que 
ainda devia ter sido um imenso manto de nuvens (Gn 1.6-8). Tais circunstâncias ajudam 
a explicar as "portas" ou "janelas" como referências poéticas do AT ao fenômeno da chuva, 
por exemplo, "[Deus] ordenou às alturas, e abriu as portas dos céus" (SI 78.23). Isaías 5.6 
e outras passagens deixam claro que os hebreus sabiam que a chuva vinha das nuvens. 

No Egito pré-cristão a confusão se introduziu na cosmologia bíblica quando a LXX, 
talvez sob a influência de teorias alexandrinas de que o céu seria uma "abóbada de 
pedra", traduziu rãqia' por stereõma, sugerindo algum tipo de estrutura firme e sólida. 
Esse conceito grego se refletiu então na tradução em latim, firmamentum, de onde se tem 
a tradução em português "firmamento". Até hoje a critica negativa diz que a "abóboda, ou 
'firmamento', era considerada sólida pelos hebreus e que sustentava as 'águas' acima dele" 
(,BDB, p. 956); cf. a tradução literal de Jó 37.18, "a expansão, forte [hãzãqim] como um 
espelho fundido" (cf. SI 150.1, lit.y "expansão do seu poder"; ARA, "firmamento, obra do seu 
poder"), que a ARA alterou para "o firmamento, que é sólido..." A mitologia babilônica 
conta como Marduque usou metade do cadáver de Tiamate para formar os céus 
(shamamu), mantidos em seu lugar com o auxílio de uma viga (!). No AT, porém, Isaías 
insiste em que Deus "estende os céus [shãmayim] como cortina [dõq, 'gaze']" (Is 40.22); 
e até mesmo a abóboda (rãqia0 limitada de Ezequiel é "como o olho do gelo temível" (lit., 
Ez 1.22), ou seja, é transparente, "como cristal brilhante" (ARA), tão ofuscante a ponto de 
causar medo (KD; cf. Dn 12.3, "fulgor"). 
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2218 p p l (rqq) 

Bibliografia: — BROCKINGTON, L. H. Height. In: RTWB. p. 105-6. — LEUPOLD, H. C. 
Exposition of Genesis. Baker, 1950. v. 1, p. 59-61. — LORIZYNER, H. The firmament and 
the clouds. Studia Theologia 1:188-96. — SKINNER, J. Genesis. ICC, p. 41-50. — IlARRiS, 
R. L. The Bible and cosmology. JETS 5:11-7. 

J.B.P. 

2218 pp~ (rqq). I. Aceita como raiz de: 
2218a tp7 (raq) magro, somente. 
2218b tp%pn (rãqiq) pão delgado. 
2218c " p j (raqqá) têmpora (Jz 4.21, 22; 5.26). 

raq. Magro, somente. Esse adjetivo raro é empregado apenas três vezes, todas na 
narrativa do sonho de Faraó feita a José. A raiz é utilizada somente para descrever as 
sete vacas magras que subiram do Nilo (Gn 41.19-20, 27). A mesma palavra se 
desenvolveu no seu sentido e deu origem ao advérbio bastante comum, "somente". Ocorre 
mais de 100 vezes no AT, sendo que é usado pela primeira vez em Gênesis 6.5, "'somente' 
mau o dia inteiro" (ARA, "continuamente mau"). O significado da palavra não varia. 

rãqiq. Bolo delgado de massa sem fermento. Esse substantivo masculino, que deriva 
do grau hifil da raiz verbal ràqaq, ocorre oito vezes no AT. E a oferta de manjares 
determinada, '"bolos delgados de massa sem fermento' untadas com azeite" (Lv 2.4; ARA, 
"obréias"). A preparação do rãqiq é uma das responsabilidades dos levitas (1 Cr 23.29). 
Os demais usos se encontram todos no Pentateuco (Êx 29.2, 23; Lv 7.12; 8.26; Nm 6.15, 
19). 

W.W. 

2219 pp7 (rãqaq) cuspir (Lv 15.8). 

Termo Derivado 

2219a pn (rõq) cuspo (Is 50.6; Jó 30.10). 

2220 ríUH (rshh). Aceita como raiz de: 
2220a (rishyôn) permissão (Ez 3.7). 

]VÇn (rishyôn). Veja o n? 2 220a. 

2221 DEH (rãsham) inscrever, observar (Dn 10.21). 

2222 >27. (rãsha') ser perverso, agir perversamente. Verbo denominativo. 
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2222 irçn (rashal 

Substantivo de Origem 

2222a t^CH (réstia*) erro, perversidade, culpa. 
2222b tDU1 (rãshã0 perverso (subst.), criminoso (subst.). 
2222c (rish'â) culpa, perversidade. 
2222d (mirsha'at) perversidade (2 Cr 24.7). 

O verbo é denominativo de resha% "erro", "perversidade", e parece ter dois sentidos: 
"agir perversamente" e "condenar como culpado". Ocorre 33 vezes. 

As formas verbais ocorrem apenas nos graus qal e hifil. No qal o verbo significa 
"estar errado", "ser injusto" ou "ser culpado"; no hifil, "condenar como culpado" ou "agir 
perversamente". 

Em aramaico o adjetivo rshy', "aquele que se comporta perversamente", aparece em 
oposição ao adjetivo tsdyq, "aquele que faz o que é certo" (ANET, Words of Ahiqar, p. 430, 
linhas 168-171). No AT a raiz rãsha' surge como o antônimo mais importante de tsedeq, 
"justiça", "retidão" (cf. K. RlCHARDS, A form and traditio-historical study of rsh', tese de 
doutorado, Claremont, 1970 [cf. ZAW 83:402]). Em contraste com tsdq, a raiz denota o 
comportamento negativo de pensamentos, palavras e ações más, um comportamento 
contrário não somente ao caráter de Deus, mas também hostil à comunidade e que, ao 
mesmo tempo, revela a falta de harmonia e a agitação existentes no interior do homem 
(cf. Is 57.20; cf. J. PEDERSEN, Israel, Londres, v. 1 e 2). 

Numa lei jurisprudencial declara-se que, se dois homens brigarem entre si por causa 
da posse de bens, Deus os declarará culpados. Numa lei parecida (Dt 25.1), determina-se 
que os juizes devem ser justos ao decidir qual a parte culpada. Essas leis dizem respeito 
à ruptura do relacionamento entre as pessoas. Um exemplo de ruptura em relações 
internacionais é 1 Samuel 14.47, solucionada por Saul mediante conquista militar. O 
verbo pode descrever um colapso generalizado das relações sociais (SI 94.21), situação em 
que pessoas ruins maltratam pessoas boas. Esse contraste entre pessoas boas e ruins é 
acentuado por meio de referência à maneira como Deus trata as pessoas. Ele assume 
posição contra a perversidade, pois ela é contrária à natureza divina (Jó 40.8; SI 37.33; 
Pv 12.2; Is 50.9; 54.17). Foi a partir desse paradigma que se avaliaram os reis de Israel 
e Judá (2 Cr 20.35; 22.3). De igual modo o povo de Deus anunciou sua inocência; eles não 
agiram como os perversos (2 Sm 22.22; Jó 10.2, 7; SI 18.21 [22]). 

A razão pela qual existe diferença entre a pessoa boa e a ruim é que esta segue um 
estilo de vida contrário às leis de Deus (Pv 17.15; Dn 12.10; cf. Jó 32.3; 1 Rs 8.32; Dn 
11.32). 

Esse estilo de vida não é irreversível; pode ser mudado, basicamente mediante 
confissão. Isso se vê em diversas orações de súplica (2 Cr 6.37; Ne 9.33; SI 106.6; Dn 9.5). 

resha*. Erro, perversidade. O substantivo masculino resha' denota o tipo de vida que 
se opõe ao caráter de Deus (Jó 34.10; SI 5.4 [5]; 45.7 [8]) e atrai a si denúncia e 
julgamento (Is 58.4; Ez 3.19; Mq 6.10-11). 

Num encontro entre Davi e Saul, Davi afirmou que não poderia fazer mal à pessoa 
do rei, pois isso seria resha', e em outras passagens esse pecado está associado à injustiça 
(Ec 3.16), à violência (Is 58.4) e à desonestidade nos negócios (Mq 6.10-11). Duas vezes 
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2222 UÇn (rãshal 

Eliú acusou Jó de resha', acusações que Jó repeliu veementemente. 
Na literatura de sabedoria resha' aparece em contraste com "retidão" e "reto", e se 

gasta tempo para mostrar como é vão e arrasador ir atrás de resha' (Pv 10.2; 12.3; Ec 
7.25; 8.8). Oséias concordou com a idéia (10.13). O salmista suplicou a Deus que pusesse 
a nu esse tipo de pecado (10.15), e um sábio anunciou estar comprometido com o oposto 
disso, a vida justa (Pv 8.7; cf. SI 84.10 [11]). 

Embora Isaías tenha descrito resha' como um jugo, nem ele nem outros no AT 
consideravam resha' como algo que necessariamente aprisionasse o homem para sempre. 
Já à época de Moisés esse homem de Deus testificou que suplicara junto a Deus para que 
apagasse de sua memória o pecado de Israel (Dt 9.27). O salmista pediu perdão pessoal 
da parte de Deus (SI 141.4). Em Jeremias 14.2 encontra-se uma oração que reconhece ou 
confessa a realidade do pecado. Há uma declaração de Deus de que ele perdoará seu povo 
ao livrá-lo do jugo (Is 58.6), mas tal afirmação é contrabalançada por uma determinação 
divina de que os homens tenham uma grande responsabilidade tanto por seu pecado 
quanto por seu perdão (Ez 33.12). 

rãshã4. Perverso, criminoso. Esse substantivo masculino aparece 266 vezes, 
principalmente em Jó, Salmos, Provérbios e Ezequiel. E empregado em paralelo com 
quase todas as palavras hebraicas designativas de pecado, mal e iniqüidade. A palavra 
tem também função adjetiva para designar em termos concretos as ações e a conduta de 
um determinado tipo de pessoa. As vezes o contexto aponta para a atitude e a intenção 
das pessoas, rãshã' é basicamente um fato objetivo ao invés de um fenômeno subjetivo. 

Mede-se o rãshã' tendo-se por paradigma o caráter e a atitude de Deus. As 
perguntas feitas por Abraão na sua intercessão deixam implícito que Deus está contra as 
pessoas rãshã' (ímpias). O mesmo ocorre em Êxodo 23.7; Jó 9.22; Salmos 37.28; Ezequiel 
33.11; Miquéias 6.10. 

Pessoas ímpias ou perversas eram culpadas da violação dos direitos sociais de outros, 
pois foram violentas, opressoras, avarentas, envolvidas em tramar contra os pobres e 
apanhá-los em armadilhas, e com grande disposição de até mesmo assassinar a fim de 
atingir seus objetivos. Em suma, ameaçavam a comunidade. Eram desonestas nos 
negócios e nos tribunais. Quanto a exemplos, vejam-se Êxodo 2.13; Números 35.31; 2 
Samuel 4.11. 2 Crônicas 19.2 assinala que essas pessoas odeiam o Senhor. Malaquias 3.18 
apresenta como uma característica importante o fato de se recusarem a servir o Senhor. 

Freqüentemente (80 vezes, metade delas no livro de Provérbios) rãshã' aparece em 
paralelismo antitético com tsedeq, "justiça", e é a partir desse contraste que se tem a mais 
clara descrição das pessoas do tipo rãshã'. O salmista objeta que ele não é um deles, pois 
eles o perseguem e se posicionam contra Deus e as suas leis. As vezes ele implora a Deus 
para que o proteja deles. O livro de Provérbios contém uma grande quantidade de 
paralelos antitéticos, nos quais se contrastam as pessoas rãshã' e as tsedeq em termos 
de preto no branco. A atenção recai sobre a qualidade do estilo de vida e os resultados 
dessas duas maneiras de viver. Enquanto os perversos abandonam a Deus, os justos se 
apegam a ele. Embora os ímpios sejam opressores e desonestos, os justos são retos e 
amantes da verdade, etc. 

Outros antônimos incluem: tam, "inculpável" (Jó 9.22; Pv 11.5); yashar, "reto" (SI 
37.37 e s.; Pv 2.21 e s.; 11.11 etc.); maskil, "sábio" (subst.; Dn 12.10); "o pobre" = "o aflito" 
(dal, Is 11.4; 'ani, Jó 36.6; 'ãnãw, Is 11.4; SI 147.6), etc. 
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2222 <jrãsha 

Expressões semanticamente paralelas incluem "os que odeiam o justo" (SI 34.21 [22]); 
"os que praticam a iniqüidade" (SI 28.3; 92.7 [8]; 101.8; 141.10 [9]; cf. Is 55.7; Jó 22.16, 
18); "malfeitores" (mVéTm, SI 26.5; 37.10 [9]; Pv 24.19; ra\ SI 10.15; Pv 4.14; 14.19; 
24.20; m"awwêly SI 71.4; 'awwãl, Jó 27.7; Pv 29.27; hãnèp, Jó 20.5); "homem injusto e 
cruel" (SI 71.4; 'õhéb hamasy SI 11.5; 'tsh hãmãsim, SI 140.5); "violentos" ('arits, Is 
13.11; Jó 15.20; 27.13; cf. SI 37.35; mõshél, "dominador", Is 14.5); "soberbo" (gêtm, SI 
94.2; cf. Jó 40.12; zédim, "atrevido", Is 13.11; hõFltm, "arrogante", SI 73.3; 75.4 [5]); 
"rico", 'ãshir, Is 53.9; cf. SI 17.13 e ss.); "pecador" (SI 1.1, 5; 104.35); "escarnecedor" (SI 
1.1; Pv 9.7); "transgressor" (SI 37.38); "proferir mentiras" (SI 58.3 [4]; 109.2); "proceder 
perfidamente" (Jr 12.1; Hc 1.13; Pv 2.22; 21.18), etc. 

A vida íntima dos perversos corresponde a suas ações. São maldosos, altivos, 
traiçoeiros, torpes, sujos e instáveis. Seria de esperar que tais pessoas seriam sempre 
mantidas sob o controle da lei e da ordem e que experimentassem derrotas a todo o 
tempo. Não é o que acontece. Jó ficava incomodado com essa característica estranha e 
confusa da presente ordem moral (Jó 9.24; 10.3; 16.11; 21.7; 17, 28). O Pregador se 
debateu com esse absurdo (Ec 7.15; 8.14), como também o fez Jeremias (12.1). 

As dúvidas experimentadas por algumas pessoas em épocas de tensão não 
obscureceram a doutrina clara acerca da enérgica oposição divina às pessoas perversas. 
Salmistas e profetas não somente suplicaram que Deus castigasse os perversos, mas Deus 
também anunciou sua intenção de fazê-lo, e existem descrições do terror de seus juízos 
(Jó 36.17; SI 9.5 [6], 16 [17]; Pv 24.20-24; Jr 25.31; Sf 1.3; Ml 4.3). 

Alguém poderia concluir que, tão logo que Deus castigasse os perversos, a ordem 
moral seria restabelecida, mas os servos de Deus sabiam que o juízo divino não era a 
melhor nem mesmo a mais ansiada solução proporcionada por Deus. Tanto Deus quanto 
o homem viam os atos salvíficos como a melhor maneira de tratar os perversos. O 
salmista suplicou perdão (71.4; 82.4), e Deus tanto prometeu perdoar (Is 55.7) quanto 
criou as bases para isso (Is 53.9). Moisés (Nm 16.26), um sábio (Pv 4.14) e Isaías (Is 55.7) 
exortaram as pessoas a abandonar a vida perversa e a se voltar para Deus. Em Ezequiel 
18 e 33 em particular, a responsabilidade disso foi colocada diretamente sobre o indivíduo. 
E se encontram registrados tanto o testemunho (SI 1.1; 37.40) quanto o comprometimento 
com a realidade dessa salvação por intermédio da misericórdia de Deus (SI 39.1 [2]; 
119.95). 

rish*â- Culpa, perversidade. Esse substantivo feminino aparece 15 vezes, a maioria 
delas no sentido abstrato de perversidade ou ato perverso. Moisés explicou a seu povo que 
a perversidade de Canaã era o motivo de Israel poder entrar naquela terra. A conquista 
haveria de ser um juízo, não uma demonstração da grandeza de Israel (Dt 9.4-5). Moisés 
também determinou aos magistrados civis que espancassem aqueles que cometessem 
rish'ã. Em duas oportunidades os sábios contrastaram rish'â com a retidão (Pv 11.5; 13.6). 
Em Malaquias 3.15 os que agem perversamente são chamados de inimigos de Deus (cf. 
Ez 5.6), o que traz trágicos resultados (vejam-se Is 9.18; Ml 1.4; 4.1). Um anjo mostrou 
a Zacarias uma mulher (Perversidade; ARA, "impiedade") presa num efa. 

Ezequiel 18 e 30 também trazem as alternativas que se apresentam ao homem. Pode-
se voltar para rish'ã e morrer, ou afastar-se dela, voltando-se para Deus, e viver. 

mirsha*at. Perversidade. Um substantivo feminino usado uma única vez (2 Cr 24.7) no 
AT. É empregado como título de Atalia ("a perversidade [em pessoa]", BDB). 

1459 



2223 (rshp) 

Bibliografia,: — GELIN, Albert. Sin in the Bible. Desclee, 1964. 
Quanto a rãshã' e palavras sinônimas referentes a pecado, vejam-se: — 

GLRDLESTONE, R. B. SOT. p. 76-85. — PORUBCAN, Stefan. Sin in the Old Testament. Roma, 
Herder, 1963. — QUELL, G. Sin. Londres, Adam and Charles Black, 1951. — RLCHARDSON, 
Alan. A theological word book of the Bible. Londres, SCM, 1957. — SMITH, C. R. The Bible 
doctrine of sin. Londres, Epworth, 1953. — THAT. v. 2, p. 813-8. 

G.H.L. 

2223 r)Cn (rshp). Aceita como raiz de: 
2223a (reshep) chama, relâmpago, faísca. 

Já foi sugerido que reshep, em Jó 5.7, não é referência a faíscas literais, mas a 
Resheph, o deus da febre e das epidemias (veja-se M. POPE, Job, AB, in loc.). É bem 
possível que em Jó e noutros livros ocorram algumas referências a temas mitológicos, 
usadas com fins ilustrativos, sem implicar crença em sua existência (YGC, p. 185-9). E. 
Smick trata da questão com bastante proveito (Mythology and the book of Job, JETS 
13:101-8). De outro lado, é preciso lembrar que Israel viveu num contexto animista, em 
que por séculos objetos da natureza vinham sendo tratados como deuses. O sol era 
também o deus-sol. O mar era também o deus-mar. Quando Israel empregava termos tais 
como sol, mar, fogo, etc., não estava necessariamente desmitologizando, mas simplesmente 
se recusava a falar da mesma maneira que os animistas. 

R.L.H. 

2224 (rãshash) demolir a golpes, destroçar. Esse verbo ocorre no poel (Jr 
5.17) e no pual (Ml 1.4). 

pírn (rattôq). Veja o n? 2 227b. 

2225 *nrn (rãtah) ferver. Verbo usado no piei (Ez 24.5), no pual (Jó 30.27) e no hifil 
(Jó 41.23). 

Termo Derivado 

2225a nrn (retah) fervente (Ez 24.5). 

2226 Crn (rãtam) amarrar, atar (Mq 1.13). 
2226a CHI (rõtem) tipo de giesta (1 Rs 19.5; Jó 30.4; SI 120.4). 

2227 *prn (ràtaq) prender, acorrentar. Ocorre no pual (Na 3.10) e no nifal (Ec 
12.6)/ 

1460 



2228 nrr. (rtt) 

Termos Derivados 

2227a rrpnn (r*tuqâ) corrente (Is 40.19). 
2227b pirn (rattôq) corrente (Ez 7.23; 1 Rs 6.21). 

2228 n m (rtt). Aceita como raiz de: 
2228a nrr. (r*tét) tremor (Os 13.1). 
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2229 nrà (s V). Aceita como raiz de: 

2229a HÉírâ (<f or) levedura (e.g., Êx 13.7; Dt 16.4). 

r.KÜ (áTí). Veja o n? 1 421j. 

2230 "pÉ (sbk). Aceita como raiz de: 2230a ^"W (sôbek) emaranhai de galhos (2 Sm 18.9). 
2230b ( fbãkâ ) grade (provavelmente treliça de janela, 2 Rs 1,2; obra de 

rede, 1 Rs 7.17). 

2231 (sábia*) estar satisfeito. 

Termos Derivados 

2231a -5-U3Ü (éõba') fartura. 

2231b tniOÜ (sãò'd), (siò'd) sociedade. 
2231c tiHü (sãòõO abundância. 
223 ld (éãbêa') saciado. 

O sentido usual do verbo é o de "estar satisfeito por ter-se alimentado". Desse modo, 
no episódio do maná, os israelitas tiveram comida em abundância de manhã (Êx 16.8). 
No grau hifil se usa o verbo para mostrar que o Senhor saciou o seu povo com pão. Por 
exemplo, quando fez de Sião a sua morada, ele satisfez os pobres com pão (SI 132.15). É 
possível, porém, que se esteja falando de algo mais do que o simples pão físico. Jerusalém, 
por sua vez, é convocada a louvar o Senhor porque ele a sacia com o melhor do trigo (SI 
147.14). Na época de Jeremias, contudo, os apóstatas tolamente atribuíam a sua fartura 
de comida à rainha dos céus (Jr 44.17). 

Também se emprega personificadamente o vocábulo com esta mesma noção. A terra 
fica satisfeita com os atos criadores de Deus (SI 104.13). No dia do Senhor a espada 
consumirá e se saciará e se embebedará com o sangue dos adversários de Deus (Jr 46.10). 
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2231 V2ÍD Céãbêa') 

Além da idéia de saciar-se com alimento, usa-se o verbo para dar a conotação de ter 
fartura e abundância em outras áreas da vida. Davi e Joiada estavam repletos de dias 
quando morreram (1 Cr 23.1; 2 Cr 24.15), e as árvores do Senhor estão cheias de seiva 
(SI 104.16). 

sõba*. Abundância, suficiência. Em sete das oito ocorrências desse substantivo 
masculino, ele fala de abundância de comida. O povo queixou-se de que no Egito, ao 
contrário do que acontecia no deserto, se podia comer comida até fartar (Êx 16.3). Em sua 
graça o Senhor enviou comida em abundância ao povo no deserto (SI 78.25). De acordo 
com a lei, Israel terá fartura de comida só enquanto guardar a aliança do Senhor (Lv 
25.19; 26.5). 

Semelhantemente, de acordo com o sábio Salomão, o justo come até ficar satisfeito 
(Pv 13.25). Nessas passagens a idéia de fartura vai além da mera comida física. Ademais, 
o Proprietário da Terra permitiu aos pobres que entrassem na vinha de seu próximo e 
comessem todas as uvas que desejassem (Dt 23.24 [251). A semelhança do verbo, o 
substantivo possui um sentido metafórico de estar espiritualmente satisfeito. Ressurreto 
dentre os mortos, o Messias anuncia: "na tua presença há plenitude de alegria" (SI 16.11). 

Uma noção derivada é o sentido metafórico de estar espiritualmente satisfeito com 
as boas dádivas divinas. Pelo fato de o Senhor ter respondido à oração do salmista ao 
livrá-lo da morte que encontraria nas mãos dos ímpios, os mansos comerão e se fartarão 
(SI 22.26 [27]). Nesse salmo messiânico se encontra a promessa de uma satisfação que vai 
além dos limites de simplesmente ter comida e bebida suficientes e alcança a satisfação 
espiritual, porque o Senhor respondeu à oração dos justos. Jesus, nas bem-aven tu ranças, 
tem em mente uma noção parecida quando diz que "bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça, porque serão fartos" (Mt 5.6; cf. SI 107.9). Isaías diz que as pessoas 
caridosas verão as suas almas serem fartas em lugares secos (Is 58.11), e Moisés ora para 
que o Senhor satisfaça logo Israel com o seu amor (SI 90.14). O servo sofredor ficará 
satisfeito quando vir a nova vida que a sua morte produziu (Is 53.11). 

Pode-se comer e assim mesmo não ficar satisfeito por falta de comida suficiente (Lv 
26.26; Mq 6.14). Mas também é possível estar empanturrado de riquezas materiais e não 
estar satisfeito (Ec 4.8). Na verdade, aquele que ama o dinheiro jamais estará satisfeito 
com o que tem (Ec 5.10 [9]). 

Existem, então, algumas coisas que jamais se satisfazem: a sepultura (Hc 2.5), os 
olhos do homem (Pv 27.20), o ventre estéril, a terra ressequida e o fogo (Pv 30.16). De 
outro lado, a terra não suporta um tolo quando este está farto de pão (Pv 30.22). 

Conquanto os usos apresentados acima sejam mais ou menos positivos, outros 
possuem conotações negativas. As vezes a pessoa está cheia das coisas erradas. Nesses 
casos se emprega o vocábulo em tom de reprovação para denotar excesso. A alma do 
salmista está cheia de dificuldades (SI 88.3 [41), e o povo ficou farto de ser tratado com 
desprezo e zombaria (SI 123.3). Muito corretamente os pecadores ficam tomados de 
vergonha (Lm 3.30). Jeremias (cf. Jr 9.18) encheu-se de amargura (Lm 3.15); no entanto, 
é bom para o homem ficar tomado de vergonha, de modo que venha a confiar no Senhor 
(Hc 2.16), e o Senhor fará os animais se empanturrarem de Faraó (Ez 32.4). 

O Senhor está exausto de ofertas injustas (Is 1.11), e hóspedes enfadam depois de 
três dias (Pv 25.17). 

Cite-se, por fim, o perigo espiritual da fartura material — isso leva a um espírito de 
independência. Moisés adverte o povo a ter o cuidado de não se esquecer do Senhor 
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2232 -n© (éãbar) 

quando as suas casas estiverem repletas (Dt 6.11; cf. 8.10), e o Senhor prediz que o povo 
cairá nessa armadilha (Dt 31.20). Numa antecipação da oração ensinada pelo Senhor 
Jesus, na qual se pede o pão de cada dia, Agur recusa-se a pedir riquezas a Deus para 
que não aconteça de, fartando-se, negar o Senhor (Pv 30.9). 

éãb'â, sib'â. Satisfação, abundância, fartura. Esse substantivo feminino, usado seis 
vezes nos profetas, denota satisfação com relação a comida, desejos carnais e bem-estar 
espiritual. 

As mercadorias de Tiro serão destinadas àqueles que estão na presença do Senhor, 
para que comam o suficiente (Is 23.18). Ezequiel convida as aves a se fartar com a 
gordura dos inimigos mais setentrionais de Israel (Ez 39.19). 

Emprega-se também a palavra com advérbio de negação para denotar carência 
provocada por diferentes razões. Os exilados que voltaram não tinham comida suficiente 
para comer devido a suas prioridades invertidas (Ag 1.6). As sentinelas de Israel, embora 
se empanturrassem do povo, jamais tinham o suficiente por causa de sua ambição (Is 
56.11), e Jerusalém prostituiu-se até mesmo com a Assíria porque o seu apetite carnal era 
insaciável (Ez 16.28). Conquanto a comida física jamais consiga satisfazer, as bênçãos 
espirituais da parte de Deus conseguem (Is 55.2). 

Conforme visto no exame do verbo, a satisfação física pode ser uma armadilha que 
leva ao pecado. É o que se vê em Ezequiel 16.49, em que a "fartura de pão" contribuiu 
para a queda tanto de Sodoma quanto de Jerusalém. 

sãbã*. Grande quantidade, abundância, sociedade. Vocábulo encontrado seis vezes 
em Gênesis, uma em Provérbios 3.10 e uma em Eclesiastes 5.12 [11], esse substantivo 
masculino indica o ter em mãos uma grande quantidade e abundância de comida. 

sãbéa*. Satisfeito, saciado. Esse adjetivo é empregado dez vezes no AT. Em cada caso 
transmite a idéia de estar repleto de alguma coisa e satisfeito. Em Gênesis 25.8 Abraão 
morre "velho e cheio [de anos]" (lit.). Provérbios 27.7 fala de uma pessoa cheia, isto é, 
"farta", de comida, ao passo que Jó 10.15 mostra Jó "cheio de ignomínia". 

B.K.W. 

2232 "IDü (sãbar) examinar (qal), aguardar, ter esperança (piei). 

Termo Derivado 

2232a 12D (sêber) esperança. 

Embora BDB identifique duas raízes, uma ocorrendo duas vezes no grau qal com o 
significado de "observar", "inspecionar", e relacionada com a raiz árabe sabara, "examinar 
(uma ferida)", e a outra ocorrendo oito vezes no grau piei com o sentido de "aguardar", 
"esperar", KB as considera uma única palavra. Os dois léxicos concordam, contudo, que 
no grau qal a raiz sbr significa "examinar"; e no piei, "aguardar", "esperar". 

Desse modo, usa-se o grau qal quando Neemias "inspecionou" ou "contemplou" os 
muros de Jerusalém (Ne 2.13, 15). 
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2233 Ktá? (sãgã O 

Em Salmos 119.166 ("Espero, SENHOR, na tua salvação"), éábar é empregado para 
designar uma expressão confiante de expectativa e espera da salvação que Deus realiza 
em favor daquele que pode dizer que "cumpre os teus mandamentos". 

Assim como o salmista em Salmos 119.166 (veja-se acima) aguardou com expectativa 
e confiadamente a salvação divina, Salmos 145.15 anuncia que "em ti esperam [sãòar] 
os olhos de todos", pois "tu, a seu tempo, lhes dás o alimento". 

Nas Escrituras a palavra sábar também pode transmitir a idéia de esperar em vão. 
Por conseguinte, em Ester 9.1 os inimigos dos judeus esperavam ser vitoriosos, mas em 
vão. 

séber. Esperança. Substantivo masculino encontrado somente em Salmos 119.116 e 
146.5, nas duas vezes referindo-se a Deus e à sua Palavra como a "esperança" do 
salmista. O vocábulo aponta para aquela vida e livramento que tem em si a capacidade 
de dar segurança a alguém (SI 119) e torná-lo feliz (SI 146). 

G.G.C. 

2233 KJÕ (sãgã 0 aumentar,, crescer, magnificar. 

Termos Derivados 

2233a (saggi') grande (Jó 36.20; 37.24). 
2233b rrá (sãgã) crescer (uma variante). 

A forma sãgã' ocorre somente duas vezes no AT (Jó 12.23, 36.24). Jó, ao responder 
a seus amigos, aceita a soberania de Deus mesmo em sua situação particular e explica 
que "[Deusl multiplica as nações e as faz perecer" (12.23). Ou seja, "Deus faz aquilo que 
deseja fazer como Senhor soberano, e é desnecessária a vossa busca desesperada para 
encontrar algum motivo justo para o meu sofrimento". 

Em Jó 36.24, Eliú corrige Jó por julgar a Deus: "Lembra-te de lhe magnificares as 
obras". Parece que ele está dizendo: "Ouve, Jó; teu dever é exaltar a Deus, e não 
questioná-lo quando ele te castiga". 

Desse modo emprega-se sãgã' em referência tanto à ação divina de tornar grandes 
as nações quanto à humana de aumentar a glória divina ao reconhecer e louvar as suas 
obras. 

A variante sãgâ é empregada de modo semelhante. Cf. Jó 8.7, 11. 
Salmos 92.12 [131 nos recorda que "o justo ... crescerá como o cedro no Líbano", ao 

passo que "os ímpios (...) aumentam [somente] suas riquezas" (SI 73.12)! 
Os comentários acima apresentam parte da filosofia bíblica de vida, a qual está 

entrelaçada com essas pequenas palavras, sãgã' e sãgâ. Deus engrandece as nações e 
também faz com que, no fim, os justos sejam engrandecidos! Os ricos podem crescer em 
meio aos bens deste mundo, mas logo fracassarão; ao passo que os piedosos ficam cada 
vez mais firmes e estáveis, à semelhança dos grandes cedros no norte da Palestina! Nossa 
tarefa é magnificá-lo por tudo isso! 

G.G.C. 
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2236 rnfo (édh) 

2234 D2Ç Csãgab) estar em lugar elevado e inacessível. 

Termo Derivado 

2234a T^ETQ (misgãb) lugar elevado, refugio. 

O verbo é empregado no sentido espacial com referência a uma cidade elevada (Is 
26.5) e a muros elevados (Pv 18.11; Is 30.13), da mesma maneira como é usado na 
correspondência de Amarna. 

Associada à noção de "altura", freqüentemente se vê a conotação de segurança. Por 
esse motivo traduz-se a palavra em Deuteronômio 2.36 por "inexpugnável" (referindo-se 
a uma cidade, BJ), e no grau piei o verbo é traduzido por "elevar (algo)", "pôr (algo) 
acima", "pôr (algo) em alto refúgio", "pôr (algo) a salvo" (SI 20.1 [2]; 59.1 [2]; 69.29 [301; 
91.14). Essa conotação também está presente quando Davi diz que o conhecimento de 
Deus "é sobremodo elevado, não o posso atingir" (SI 139.6). Mas, enquanto as defesas mais 
impenetráveis se revelam vulneráveis diante do Senhor (Dt 2.36; Is 2.11; 26.5), "torre 
'forte' é o nome do SENHOR, à qual o justo se acolhe e está seguro" (Pv 18.10). 

Outra conotação é a de exaltação a uma posição de honra. Destarte o Senhor (Is 2.11, 
17), seu nome (SI 148.13) e os seus santos em necessidade (SI 107.41) são "postos no alto" 
(lit.), i.e., "exaltados". 

misgãb. Lugar elevado, torre elevada, refúgio. O substantivo masculino misgãb 
deriva da raiz éãgab, "estar em posição elevada", e é encontrado 15 vezes no AT, 11 delas 
em Salmos. 

Na maioria de suas ocorrências, a palavra é empregada com um sentido positivo. 
misgãb fala de Deus ser a torre elevada (2 Sm 22.3), ou o refugio (SI 46.7, 11 [8, 121) ou 
a defesa (Is 33.16) do crente. Essa é uma alusão ao fato de que, no mundo antigo, tanto 
para o fugitivo quanto para quem descansava, segurança era sinônimo de encontrar (e 
permanecer em) um local elevado e fortificado, inacessível quer a animais quer a inimigos. 
O salmista e também os profetas viram nisso a exata representação da segurança que o 
crente tem em Deus. 

Não se deve fazer confusão entre misgãb, "lugar elevado", e bãmâ, "(lugar) alto", que 
designa um monte consagrado aos deuses cananeus, tais como Baal. misgãb jamais é 
utilizado para designar tais locais. 

G.G.C. 

rrà (sãgâ). Veja o n? 2 233b. 
(sãgn. Veja o n? 2 233a. 

2235 *T1Ç (sãdad) gradar (a terra). Somente no piei (Jó 39.10; Os 10.11). 

2236 rrtá? (édh). Aceita como raiz de: 
2236a "Hü (éãday) campo, terras. Sinônimo poético de éãdeh (e.g., SI 8.7 [8]; 

96.12). 
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2237 TO (se/i) 

2236b trnç (sãdeh) campo. 

sãdeh. Campo, campina, chão, terras. Esse substantivo masculino designa 
genericamente campo aberto ou então um pedaço de terra, ou seja, um lote. 

No primeiro sentido, o vocábulo designa pastagem (Gn 29.2); área deserta exposta 
a violência (Gn 4.8; Dt 21.1; 22.25) ou habitada por animais selvagens (Êx 22.31 [30]); 
região com fauna e flora (Gn 25.27; 30.14; Êx 10.15), campo aberto do lado de fora de 
cidade murada (Jz 9.32, 42; 1 Sm 19.3); e uma área relativamente plana e bem grande 
em contraste com montanhas (Jz 5.18; Jr 17.3). 

Com o sentido de porção ou lote de terra, pode denotar terra cultivada (Gn 37.7; Rt 
2.2); propriedade privada (Gn 47.20; Is 5.8); terra municipal, adjacente à cidade e sujeita 
ao controle desta (Gn 41.48; Lv 25.34); o território de uma nação ou tribo (Gn 41.48; Lv 
25.34); e as terras pessoais de um rei (2 Sm 9.7; 19.29, 30). 

Miquéias 3.12 apresenta a terrível predição de Sião ser arado como um campo. 
Jeremias 32.7-44 não descreve apenas o antigo processo de compra e venda de um campo, 
mas também apresenta a maravilhosa profecia de que algum dia Deus tornará a redimir 
os campos de Israel. Então as vozes de crianças brincando sem medo nenhum substituirão 
o som dos cascos dos cavalos dos conquistadores. 

vj? (sãday). Veja o n? 2 236a. 

2237 rrá (seh) cordeiro, ovelha. 

Um seh, seja ele uma ovelha (e.g., kebes) ou um bode (e.g.,'èz), faz parte do rebanho. 
O cognato acadiano shu 'u significa "carneiro"; e em textos rituais ugaríticos o vocábulo 
cognato se limita aos sentidos de "carneiro" e "bode". Em outros lugares o uso é mais 
genérico, abrangendo animais de ambos os sexos (B. Levine). Esse animal é limpo, por 
isso pode ser comido (Dt 14.4) e oferecido como sacrifício. O primogênito de seh pertence 
a Iavé (Êx 34.19; Lv 27.26). Para a refeição da páscoa, deve-se assar um carneiro de um 
ano de idade e sem defeito (Êx 12.3 e ss.). O cordeiro é um animal apropriado para uma 
oferta pela culpa ou para um holocausto (Lv 5.7; 12.8). O cordeiro com alguns defeitos 
pode ser oferecido como oferta voluntária (Lv 22.23). No novo templo de Ezequiel, de cada 
200 ovelhas uma devia ser oferecida em sacrifício. 

A presença de ovelhas e gado graúdo é indício de que um local está sob controle e 
pode ser habitado em segurança (Is 7.25). A índole pacífica e meiga de um cordeiro 
favorece diversos usos figurados. O salmista assemelha-se a uma ovelha perdida que se 
extraviou, mas, uma vez que ele não se esqueceu dos mandamentos, deseja que Deus vá 
à sua procura (SI 119.176). Jeremias descreve Israel como um rebanho de ovelhas 
dispersas (Jr 20.17). O uso mais significativo se encontra em Isaías 53.7, em que o 
Messias é "como cordeiro (...) levado ao matadouro", mas suporta o sofrimento numa 
submissão silenciosa — um versículo que se reflete na visão do cordeiro sacrificial de 
Apocalipse 5.6 e 13.8. 

J.E.H. 
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2243 UW (süm) 

2238 "InÇ (.éãhèd) testemunha (Jó 16.19; Gn 31.47). Empréstimo lingüístico do 
aramaico em Jó. Em Gênesis 31.47, a designação, por Labão, do montão de 
testemunho acha-se em aramaico (ARA, "seja hoje este montão por testemunha"). 

2239 -inò (éhr). Aceita como raiz de: 

2239a p-.HÜ (sahãrôn) lua, lua crescente, meia-lua (Jz 8.21; Is 3.18). 

l"hnç (sahãrôn). Veja o n? 2 239a. 

2240 Dtà (süt) desviar-se, apostatar (SI 40.5). 
Termo Derivado 

2240a 3Ü (sei), £SO (sét) aquele que se desvia, rebelde (subst.) (Os 5.2). 

2241 "pÊ (suk) I, cercar, confinar (Jó 1.10; Os 2.8). Grafia alternativa de sük II (q.v.). 

Termo Derivado 

2241a rpipq (mesukâ) cerca (Pv 15.19). Grafia alternativa de mesukâ (q.v.). 

2242 "[tá? (éwk). EI. Aceita como raiz de: 
2242a J S (sôk) galho, gravetos (Jz 9.49). 
2242b rDlfo (sôkâ) galho, gravetos (Jz 9.48, 49). 

2243 Ctà (süm), CPÕ (sim) I, pôr, colocar, nomear, fazer. 

Termo Derivado 

2243a nptàn (fsümet) penhor, garantia (Lv 5.21). 

Esse verbo é usado 572 vezes no grau qal, estando espalhado quase por igual ao 
longo de todo o AT. É empregado apenas duas vezes no hifil (Ez 21.16 [211; Jó 4.20) e 
somente uma vez no hofal (Gn 24.33). 

A idéia básica da raiz verbal é a de pôr ou colocar algo em algum lugar. Por esse 
motivo é geralmente traduzido pela LXX por tithémi, que tem praticamente o mesmo 
sentido de "pôr", "colocar". O cognato árabe se vê em sam, palavra iemenita medieval que 
tem o significado de "pôr", "estabelecer", e.g., um preço (William G E S E N I U S , Gesenius' 
Hebrew and Chaldee lexicon, 1842; Eerdman's, 1957, ad loc.). 

Existem pelo menos seis usos de süm, os quais às vezes se sobrepõem. 
1. Colocar algo num local. Com esse uso o verbo indica que algum objeto foi colocado 

num local determinado. É assim que 1 Samuel 17.54 traz "as armas dele [isto é, de 
Goliasl pô-las Davi na sua tenda", e Levítico 8.8, "depois [Moisésl lhe colocou o peitoral 
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2243 OW (éüm) 

(isto é, em Arão]". Não somente seres inanimados podem ser o objeto do verbo, mas 
também pessoas. É esse o uso clássico do verbo, em Gênesis 2.8, "Deus ... pôs [no jardimj 
o homem", éüm também é empregado dessa maneira para designar a ação de pôr o nome 
divino num local de sua escolha ("em Jerusalém porei o meu nome", 2 Rs 21.4). 

Gesenius divide este uso de éüm em duas categorias principais: a) a colocação de 
pessoas e objetos numa posição ereta (e.g., 2 Çr 33.7); e b ) a colocação de objetos numa 
posição inclinada ou deitada (e.g., Dt 10.5; ibid.). Conquanto se empregue éüm para 
indicar os dois tipos de colocação, no exame de textos específicos muitas vezes é impossível 
afirmar com certeza se süm está sendo usado para designar um posicionamento vertical 
ou um posicionamento horizontal. É assim que em Gênesis 30.41, na expressão "Jacó 
punha as varas à vista do rebanho", é difícil de, pelo simples exame de süm, determinar 
com certeza se as varas foram postas de pé ou deitadas. BDB não leva avante essa 
distinção entre posicionamento vertical e horizontal. 

2. Nomear pessoas para cargos. Um exemplo típico de süm com esse sentido se acha 
em 2 Samuel 17.25, "[Davil colocou Amasa (...) sobre o exército" (lit.), e 1 Crônicas 11.25, 
"Davi o pôs [isto é, a Benaia] sobre a sua guarda". Em tais casos süm ainda transmite a 
sua idéia básica, sendo que se coloca alguém numa posição de autoridade em vez de num 
local físico. 

3. Estabelecer um novo relacionamento. Aqui se emprega süm para indicar a 
colocação de alguém ou de algo num novo relacionamento ou situação. É o que ocorre em 
Gênesis 21.18, "eu farei dele [IsmaelJ um grande povo"; nessa passagem o Senhor, 
empregando a expressão idiomática hebraica, diz que "colocará Ismael numa grande 
nação" (lit.). De forma semelhante, em Juizes 1.28 lê-se que "sujeitou os cananeus a 
trabalhos forçados" ("pôs os cananeus a trabalhos forçados", lit.). süm é empregado para 
mostrar que os cananeus foram postos na situação de povo que tem de prestar trabalhos 
forçados. Ou seja, estabeleceu-se um novo relacionamento, foram colocados numa nova 
situação. 

4. Atribuir algo a alguém. Outro emprego de süm é para mostrar atribuição ou 
designação. Por exemplo, em 2 Samuel 23.5 encontra-se a frase "[Deusl estabeleceu 
comigo uma aliança eterna". O hebraico diz, literalmente, "pôs para mim uma aliança 
eterna". Aí uma aliança é colocada diante de um receptor indicado, Davi (cf. SI 19.4 [51). 

5. Causar uma mudança. Em Êxodo 14.21, que conta como Deus dividiu o mar 
Vermelho, diz-se que Deus "fez do mar terra seca" (IBB). Nesta passagem, procurando-se 
uma vez mais captar as nuanças da expressão idiomática, afirma-se literalmente que 
Deus "pôs o mar a seco", alterando não a sua localização, mas a sua condição. Vejam-se 
também Isaías 41.15, 18; Ezequiel 35.4, etc. 

6. Separar para finalidades especiais. As vezes süm é ainda empregado como verbo 
que denota a ação em que Deus (e às vezes seres humanos) determina certas ocasiões, 
lugares ou pessoas para alguma finalidade especial. Assim, em Êxodo 9.5, tem-se, 
literalmente, "E Iavé pôs um tempo determinado", o que é bem traduzido pela ARA, "o 
SENHOR designou [éüm] certo tempo". 

Conforme ficou demonstrado, o verbo éüm sempre denota a sua idéia básica de "pôr", 
"colocar", enquanto ao mesmo tempo abrange uma grande variedade de sentidos derivados 
que vão mesmo aiém das amplas categorias enumeradas neste verbete. 

N a condição de Criador-Redentor, o Senhor é freqüentemente o suje i to do verbo. Ele 
estabeleceu os limites da criação (cf. Jó 28.3; 38.5; 39.6; SI 19.4 [5J SI 104.9). Como 
redentor ele tornou como pó a semente dos patriarcas (Gn 13.16; 32.12 [131; cf. Dt 10.22) 
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2246 VW (sus) 

e fez com que a descendência de Davi permanecesse (SI 89.29 [30]). Ele estabeleceu uma 
lei em Israel (SI 78.5), operou milagres (SI 78.43), trouxe catástrofes à terra (SI 46.8 [9]) 
e provocou os sofrimentos de Israel (SI 66.11). Mas no fim dos tempos ele fará de Israel 
o seu instrumento de justiça (Is 41.15). 

G.G.C. 
2244 CÍD (éwm), (éym). II. Ace i t a como ra i z de : 

2244a HÇT2? (sümâ) mau presságio, carranca (2 Sm 13.32). 

2245 "IXD (éúr). Significado incerto. 

Termo Derivado 

2245a ITTKZ? (sôrâ) fileira (ou uma espécie de cereal?). Significado e derivação 
incertos. 

BDB é da opinião de que a raiz tem o sentido de "semear" (1 Cr 20.3), mas o 
vocábulo que aparece na passagem paralela de 2 Samuel 12.31 (sim) sugere que se 
entenda esse verbo como uma variante, no hifil, de sür, "pôr de lado". Também em Oséias 
9.12 é provável o sentido de "pôr de lado". Quanto a Juizes 9.22; Oséias 8.4, 12.5, cf. 
sarar ou sãrâ, "governar". 

2246 mD (sus), ETC? (sié) regozijar-se, exultar. 

Termos Derivados 

2246a t]"*DÇ (sásôn) alegria, gozo. 
2246b t ü i c ç (máéôé) alegria, regozijo. 

Os quatro usos do verbo éCts nos escritos de Moisés ocorrem em Deuteronômio 28.63 
e 30.9, duas vezes em cada versículo. Nessas duas passagens, em meio às advertências 
de Moisés, nas quais se prometem bênçãos e maldições, o Senhor é descrito três vezes 
como alguém que se regozija acerca de Israel para abençoá-lo em virtude da obediência 
à lei, e uma vez, como alguém que se regozija acerca de Israel para destruí-lo por causa 
da desobediência! "Assim como o SENHOR se alegrou em vós outros, em fazer-vos bem e 
multiplicar-vos, da mesma sorte o SENHOR se alegrará em vos fazer perecer e vos 
destruir" (Dt 28.63). Parece que aqui süs transmite a idéia da disposição divina de 
abençoar os retos e castigar os ímpios. Felizmente, devido à misericórdia divina, 
Deuteronômio 30.9 mostra que, quando Israel por fim se voltar para Deus, "o SENHOR 
tornará a exultar em ti, para te fazer bem". De modo parecido, nos escritos proféticos, 
Israel é o objeto do regozijo divino (Is 62.5; 65.19; Jr 32.41; Sf 3.17). 

Nos Salmos, como seria de esperar, o sujeito é Israel, e o objeto é o Senhor. Desse 
modo, "em ti se rejubilem todos os que te buscam" (SI 70.4 [5]). Salmos 119 exalta a 
palavra escrita de Deus, quando, com exultação, o salmista declara: "alegro-me nas tuas 
promessas" (SI 119.162). De semelhante modo, nos profetas o povo se regozija na salvação 
do Senhor (Is 61.10; 65.19; 66.14). 
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2247 nnõ (sãhâ) 

sãsôn. Júbilo, alegria, regozijo, animação. Esse substantivo masculino aparece 22 
vezes no AT e em quase todas as oportunidades fala da satisfação humana e de grande 
alegria. Exemplo típico é Jeremias 25.10, em que Deus anuncia que empregará 
Nabucodonosor para tirar de Judá "a voz ... de alegria [éãéôn]", e Jeremias 31.13, que diz 
que, nos últimos dias, Deus transformará "em júbilo" [sãsôn]" o choro do Israel 
arrependido. Veja-se também o sinônimo simhâ. 

mãsôs. Júbilo, regozijo, animação, alegria. Esse substantivo masculino, empregado 
17 vezes no AT, é com freqüência usado em metonímias para indicar o objeto que causa 
a alegria (e.g., "o seu santo monte (...) é a alegria de toda a terra", SI 48.2 [3]). Em Isaías 
8.6 ("este povo (...) se alegrou com Rezim", ffiB) mãéôs é usado quase como um verbo. 
Gramaticalmente, uma tradução melhor seria "este povo (...) "tem alegria' com Rezim". 
(Veja-se KD, ad loc.). 

G.G.C. 

TO (sêah). Veja o n! 2 255c. 

2247 nnó (sãhâ) nadar (Is 25.11; SI 6.7). 

Termo Derivado 

2247a VTO (éãhu) natação (Ez 47.5). 

(sãhâ). Veja o n? 2 247a. 

2248 Dnõ (sãhat) espremer (Gn 40.11). 

2249 «]T!Ô? (éãhtp) revestido de madeira (Ez 41.16). Significado e derivação incerta. 

pHíp (sãhaq). Veja o n? 1 905c. 
ptip (éehõq). Veja o n ! l 905d. 
CDtp (éêt). Veja on?2 240a. 

2250 n^Õ (sãtã) pôr de lado, desviar-se, desviar, recusar. 

Em aramaico essa raiz verbal significa "desgarrar-se", e numa certa forma do etíope, 
"ser seduzido". Essas noções são bastante próximas daquilo que o verbo expressa em 
hebraico. 

Em Números 5.12 sãtã se refere a uma mulher de quem o marido suspeita que se 
afastou do caminho direito, de modo que ela "se desvia" para cometer adultério. O texto 
diz que se ela "se desviar e for infiel de infidelidade contra ele" (lit.), o marido pode levá-la 
até o sacerdote, o qual fará com que ela beba a água amarga de ciúmes. Obviamente, por 
meio de uma operação sobrenatural, Deus agia de modo tal a fazer com que a mulher 
culpada ficasse seriamente doente por causa da água, ao passo que a inocente bebia e 
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2251 D?Ç (sãtam) 

nada lhe acontecia. Num caso ou noutro esse procedimento resolveria a questão, 
tranqüilizando um marido desconfiado, e ao mesmo tempo causava temor nos 
espectadores, fazendo com que permanecessem puros. Ao contrário do que alguns têm 
afirmado, esse não era um ordálio, pois não havia nenhum perigo inerente em beber a 
água. Na realidade isso constituía um meio de detectar mentiras. Qualquer mulher que, 
sem demonstrar nenhum sentimento de culpa, fizesse aqueles juramentos solenes era 
provavelmente inocente (veja-se betülim). éãtâ é usado ainda com referência a esse 
assunto nos versículos 19, 20 e 29 desse mesmo capítulo. 

Provérbios 7.25 admoesta: "Não se desvie [sãíá] o teu coração para os caminhos dela 
[i.e., da prostituta]". Aqui, como nas quatro ocorrências em Números 5, emprega-se éãtâ 
para designar a ação de desviar-se para a impureza moral. 

Em Provérbios 4.15, contudo, parece que ocorre um trocadilho que faz contraste com 
as palavras encontradas em Números 5.12. Nos dois casos, a expressão em hebraico é sãtâ 
ma'al. Em Números 5.12 tem o sentido de "desviar-se com infidelidade" (lit.; éãtâ (...) 
/na'aZ), ao passo que em Provérbios 4.15 há uma advertência ao ouvinte para que "se 
desvie dele [éãtâ m&al]", i.e., desvie-se do caminho ímpio! [As expressões são formadas 
pelas mesmas palavras com formas gramaticais diferentes. N. do T.] 

G.G.C. 

2251 C2Õ (sãtam) odiar, opor-se. 

Termo Derivado 

2251a MÇSÕ: (maétémâ) animosidade (Os 9.7, 8). 

Esse termo, de acordo com BDB, significa "carregar animosidade contra"; o seu 
emprego mais amplo sugere um significado mais abrangente do que apenas ódio. Quanto 
a sinônimos, veja-se éãné'. 

Esaú, depois de ter sido enganado, passou a ter um rancor profundo de Jacó e dos 
pais (Gn 27.41). (A Bíblia fala que esse mesmo rancor apoderou-se dos descendentes de 
Esaú durante várias gerações. Amós 1.1 — que, por sinal, não emprega éãpim — diz que 
a descendência de Esaú tinha uma raiva incessantemente destroçadora e que guardou a 
indignação para sempre.) Esse rancor em Esaú se tornou uma animosidade 
profundamente arraigada, que levou a um incessante assédio e perseguição de seu irmão, 
Jacó, e dos descendentes deste. Os irmãos de José ficaram preocupados à toa de que José 
também estivesse alimentando um profundo rancor contra eles porque o tinham vendido 
como escravo (Gn 50.15). Esse termo designa as conseqüências trágicas que resultam de 
um coração que não perdoa. Na realidade Gênesis 49.23 provavelmente chama a atenção 
para o ressentimento (Speiser traduz por "hostilidade", Genesis, em AB) que os irmãos 
originariamente sentiram por José. Mas José havia perdoado a tudo. 

Jó (16.9; 30.21) fala de ser perseguido por motivo desconhecido; tem-se a impressão 
de que Jó estaria dizendo que Deus tinha rancor contra ele. (Se é isso o que ele quis dizer, 
pode-se entender mais facilmente por que Jó recebeu uma censura severa da parte de 
Deus.) 

G.V.G. 
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2252 1ÇÇ (éãtan) 

2252 "JÇÍp (sãtan ) ser adversário, resistir, acusar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2252a t]OÇ (sãtãn) adversário, oponente. 

2252b njpÉ? (éitnâ ) inimizade, acusação. 

O verbo sãtan ocorre seis vezes no AT, freqüentemente em formas participiais que 
designam aquele que guarda rancor ou alimenta animosidade. 

Davi fez uso desse verbo para descrever os seus adversários (SI 38.20; 109.4), que lhe 
estavam retribuindo mal por bem. Ele orou para que fossem derrotados (109.20, 29; cf. 
71.13). Como substantivo ("Satanás", ARA) representa aquele que acusa no tribunal (Zc 
3.1; nessa passagem aparecem tanto o substantivo, "Satanás", quanto o verbo, "acusar" 
[ARA, "opor"]). Analogamente, o substantivo éitnâ descreve uma acusação escrita (Ed 4.6); 
anteriormente tinha sido o nome ("Sitna", i.e., inimizade) dado a um poço pelo qual houve 
briga (Gn 26.21). 

sãtãn. Adversário, oponente, Satanás. A forma nominal sãtãn identifica os 
adversários de Salomão (1 Rs 11.14, 23, 25; cf. 5.4; 1 Sm 29.4). Davi referiu-se a Abisai, 
o vingativo oficial de seu exército, como um sãtãn (2 Sm 19.22 [23]). Aliás, quando se 
opôs a Balaão, o Cristo pré-encarnado, ou Anjo de Iavé, poderia ser descrito ou mesmo 
identificar-se como um sãtãn (Nm 22.22, 32). 

Ao longo da história o mais destacado adversário do homem tem sido Satanás, "a 
antiga serpente" (Ap 12.9). Ele é um anjo poderoso (cf. sua aparição junto com outros 
"filhos de Deus" em Jó 1.6; Jd 9). [Se Satanás também era ou não um querubim depende 
da interpretação que se faça de Ezequiel 28.12-16. Esses versículos condenam o rei de 
Tiro, mas não se limitam a ele, pois o comparam com alguém perfeito que esteve no Éden, 
foi criado perfeito e mais tarde caiu. Já foi proposto que essa referência é a Adão ou então 
a Satanás. 

Existem três razões em favor da identificação desse rei com Satanás: 1) É possível 
que Ezequiel tenha desejado contrastar o príncipe de Tiro (28.1-10) com o rei de Tiro 
(28.11-19). Enquanto o príncipe é um homem com pretensões de ser Deus e chegar ao céu, 
o rei é um ser celeste lançado fora do céu. 2) A essa época o rei de Tiro era malkart, 
palavra que significa "rei da cidade", de modo que seria o rei de Tiro. 3) O apóstolo Paulo 
identifica o pecado de Satanás com o orgulho (1 Tm 3.6), o pecado desse rei (v. 17). Esta 
é, possivelmente, a única passagem do AT em que poderia ter baseado essa idéia. 

Pode-se imaginar a mensagem sendo dirigida a Satanás na pessoa do rei de Tiro, da 
mesma maneira como Cristo repreendeu aquele anjo mau por meio de Pedro (Mt 16.23). 
Ademais, caso "Éden, [o] jardim de Deus" (Ez 28.13), se refira a um jardim celeste, 
habitado por anjos (observe-se como, no v. 14, as expressões "monte santo de Deus" e 
"pedras de fogo" [lit.] não se harmonizam com o Éden terreno), pode ser então que aqui 
a palavra seja dirigida a Satanás na condição de "querubim ... ungido" (v. 14) ou de um 
querubim de grande poder (cf. mimshah), o que é inaplicável a Adão. 

De outro lado, caso esse Éden seja o Éden terreno de Gênesis 2-3 e caso o "monte" 
e as "pedras" sejam referência ao rei pagão assentado em seu templo em Tiro e iludido por 
suas bem-sucedidas empreitadas comerciais (cf. v. 16), então a queda do monarca pode 
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2253 2-íp (.sib) 

ser comparada à de Adão. Isso pressupõe que 'att, "tu" (v. 14), seja analisado como et, 
"com": "com um querubim ungido eu te coloquei." k'râb, "querubim" (v. 16), seria 
analisado como o sujeito do verbo, repontuando-se wã 'abbedkã (primeira pessoa do 
singular do imperfeito [mais sufixo pronominal da segunda pessoa do singular], 
"expulsar[-te-]ei") para w"ibbadká (terceira pessoa masculina do singular do perfeito 
[mais sufixo pronominal da segunda pessoa do singular], "expulsou[-te]"), resultando na 
interpretação "o querubim te expulsou", como na IBB (cf. JBL 75:326-7). R.L.H.] 

A carreira de Satanás apresenta quatro etapas em seu fracasso progressivo: 
1) Satanás incorreu em condenação por causa do orgulho que o levou a querer ser 

igual a Deus (1 Tm 3.6 e talvez Is 14.12-15, caso o rei da Babilônia seja aqui um 
instrumento de Satanás, algo mais do que hêlêl, "filho da alva" [q.v.]; a tradução latina 
traz lucifer, uma referência ao planeta Vênus, a estrela matutina; veja-se Ap 9.1). O NT 
identifica Satanás com o poder tentador por trás da queda de Adão (Gn 3.15 em Rm 
16.20). O AT (ao citar a "serpente") não faz nenhuma referência direta a esse fato, embora 
a própria queda de Satanás possa muito bem ter acontecido com essa mesma tentação (cf. 
a bondade imaculada da criação em Gn 1.31). No entanto, a despeito de ter perdido a sua 
posição, o "diabo" (gr. diabolos, "caluniador") continuou a exercer poder sobre a terra e a 
ter acesso ao céu na condição de haséãtãn, "o acusador" (Jó 1.9; 2.4; Zc 3.1; ARA, 
"Satanás") ou simplesmente "espírito" (1 Rs 22.19-22). Somente em 1 Cr 21.1, redigido 
depois do exílio por Esdras (?), é que sãtãn aparece como nome próprio. Dessa forma 
alguns críticos restringem hassãtãn ao papel de um promotor público (i.e., um advogado 
de acusação), o qual passou a ser visto como mau somente mais tarde, sob a influência 
de conceitos persas dualistas (M. BURROWS, Outline of Biblical theology, p. 125). 
Entretanto, o testemunho de todo o AT deixa claras sua constante hostilidade contra Deus 
e sua animosidade contra os homens (Jó 1.11; 2.3-5). 

2) Com a crucificação e ascensão de Cristo, Satanás foi lançado fora dos céus para 
não mais acusar os irmãos (Jo 12.31; Ap 12.10), embora ainda seja "o príncipe da 
potestade do ar [terrestre]" (Ef 2.2). 

3) Isaías previu uma época quando Iavé castigaria as hostes satânicas bem como os 
reis maus da terra, confinando-os à prisão (Is 24.21-22; cf. Ap 20.1 acerca do 
aprisionamento milenar de Satanás). 

4) Então "serão castigados depois de muitos dias" (Is 24.22), palavras que apontam 
para o juízo final e para o tormento eterno de Satanás no lago de fogo (Ap 20.10). 

Bibliografia: — K L U G E R , Rivkah S. Satan in the OT. Northwestern University, 
1967. — P A Y N E , J. B. Theology of the Older Testament. Zondervan, 1971. p. 291-5. — 
H I E B E R T , D . E . Satan. In: ZPEB. v. 5 , p. 282-6. 

J.B.P. 

2 2 5 3 yfy (sib) ser grisalho. Usado somente em 1 Samuel 12.2. e Jó 15.10. 

Termos Derivados 

2253a (sêb) velhice. 
2253b t n r ü (sêbâ) velhice. 
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2254 Tfo (std) 

2254 TC? (áld) caiar. Esse verbo denominativo ocorre somente em Deuteronômio 27.2,4. 

Substantivo de Origem 

2254a "PÍP (éid) cal, caiação (Am 2.1; Is 33.12; Dt 27.2, 4). 

2255 ITÍp (éiah) I, meditar, refletir, conversar, falar, queixar-se. Verbo 
denominativo. 

Substantivo de Origem 

2255a tlTP (siah) meditação, queixa. 

2255b trrn-Ó (sihâ) meditação, oração. 
2255c nõ (sêah.) pensamento (Am 4.13). 

Parece que o sentido básico desse verbo é o de "ensaiar", "arrepender-se", "repassar 
um assunto na mente". Essa meditação ou contemplação pode ser feita interna ou 
externamente. Como em português se faz distinção entre essas duas noções, em geral 
traduz-se o verbo por "meditar" ou então "conversar". 

No primeiro caso o vocábulo é usado para designar a reflexão silenciosa acerca das 
obras de Deus (SI 77.8 [7]; 9.12 [111) e da palavra de Deus (SI 119.15, 23, 27, 48, 78, 148). 
No segundo caso, para denotar a repetição em voz alta das obras de Deus (1 Cr 16.9; SI 
105.2; 145.15). Todavia, caso o tema seja doloroso, a palavra é traduzida por "fazer 
queixas" (SI 53.17 [181; Jó 7.11). Traduz-se o vocábulo também por "tagarelar" (SI 69.12 
[13]). 

O verbo é palavra-chave em Salmos 77. Aí o salmista abandona sua queixa (v. 3 [41), 
baseada numa contemplação da ausência de Deus em contraste com seus feitos passados, 
justamente por meditar ou falar sobre os feitos de Deus (v. 6 [71; IBB, "consulto com o meu 
coração"; esta linha está omitida na ARA). 

Em Provérbios 6.22 o filho que prendeu ao coração o ensino recebido do pai há de 
descobrir que esse ensino, por sua vez, "falará" com ele. 

s íah . Meditação, queixa, comunicação, conversa, oração, tagarelice. Esse 
substantivo aparece 14 vezes no AT. Deriva do verbo, possuindo essencialmente os mesmos 
sentidos, a saber, "meditação" (SI 104.34; 1 Rs 18.27), "queixa" (TB, 1 Sm 1.16; Jó 7.13), 
"conversa" (1 Rs 18.27, BJ), "comunicação" (2 Rs 9.11; ARA, "falar"), "oração" (SI 64.1 [2]; 
ARA, "perplexidade") e "tagarelice" (Pv 23.29; ARA, "queixa"). Provérbios 23.29, "para quem 
as queixas?", também pode ser traduzido por "para quem as meditações sobre problemas?". 

s ihâ . Meditação, oração, devoção. Essa palavra aparece somente três vezes no AT. Em 
cada uma delas designa a meditação piedosa. Por exemplo, em Salmos 119.97, o salmista 
exulta em seu amor pela lei de Deus e declara: "[ela] é a minha meditação todo Ô dia". 

G.G.C. 
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2257 ríDÜ (ékh) 

2256 fTÕ (éyh). II. Aceita como raiz de: 
2256a rpõ (stah) arbusto, moita, planta (Gn 2.5; 21.15; Jó 30.4, 7). 

CTfo (sím). Veja os n?8 2 243, 2244. 
(FÉ (#$). Veja o n? 2 246. 

(éêk). Veja o n? 2 262a. 
(so£). Veja o n! 2 260a. 

2257 ilDÕ (skh). Aceita como raiz de: 
2257a Vpfy (éekwt) aparição celeste, fenômeno (Jó 38.36). 
2257b tITDÊ (fftyâ) imagem. 
2257c trPSÕD (maéki t ) imagem, ídolo, figura, quadro, imaginação. 

s*kiyâ. Imagem, forma, aparência. Esse substantivo é encontrado apenas uma vez, em 
Isaías 2.16. A partir de sua afinidade com maskit, "uma imagem pétrea que pode ser vista 
claramente", têm sido apresentadas várias sugestões quanto a uma possível tradução. 
Isaías 2.16 se acha num contexto em que o profeta anuncia que o dia do Senhor virá e 
humilhará os orgulhosos e destruirá o mal. Dentre as coisas sobre as quais sobrevirá o 
juízo encontram-se, literalmente, "todo é'ktyâ de coisas agradáveis". A ARA traduz a 
expressão por "tudo o que é belo à vista"; talvez se devesse traduzir por "todas as belas 
imagens". 

maskit . Imagem, ídolo, figura, quadro, imaginação, opinião, pensamentos, idéia 
fantasiosa, imagem mental Esse substantivo, conforme Gesenius, provém da raiz 
hipotética éãkã, que significa "olhar para", "pôr os olhos em". Por conseguinte, maékit 

passou a ter o sentido de "aquilo que é visível", "aquilo em que se pode pôr os olhos". BDB 
e KB traduzem o vocábulo por "objeto de se ver", especificamente uma "figura esculpida". 

Em Provérbios 25.11 denota uma bela moldura de prata para maçãs de ouro. 
Em Levítico 26.1 Deus proíbe a Israel de "levantar imagem de escultura (...) na vossa 

terra, para vos inclinardes a ela". De semelhante forma, em Números 33.52, Israel recebe 
ordens para destruir todos os ídolos de pedra dos cananeus. Neste último versículo a ARC 
traduz maékit por "figuras". Segundo KD, estas são na realidade "ídolos de pedra" (no 
comentário sobre Lv 26.1). 

Em Ezequiel 8.12 o profeta fica sabendo que dentro das próprias dependências do 
templo alguns profetas tinham quartos secretos onde guardavam ídolos de pedra (maékit). 

Em Salmos 73.7 e Provérbios 18.11 se emprega figuradamente a palavra maéktt com 
o sentido de "fantasias" do coração. 

sekwi. Aparição celeste. Esse vocábulo é usado somente em Jó 38.36, estando em 
paralelo com outra palavra enigmática, tuhôt. Foi examinado por M. Pope (Job, em AB, 
p. 302-3) e W. F. Albright (YGC, p. 246-7). Pope, junto com outros estudiosos, chega à 
conclusão de que o vocábulo está relacionado com o nome copta do planeta Mercúrio. 
Albright diz que esse é um engano cometido por aqueles que estudam o copta moderno, 
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2258 (áakkín) 

e sustenta que significa "marinheiro", "pescador". As duas palavras são analisadas no 
verbete tuhôt (veja-se tüah). 

G.G.C. 

713Ü (sukkâ). Veja o n? 2 262b. 
Csekwt). Veja o n? 2 257a. 

TT^D (fkiyâ). Veja o n? 2 257b. 

2258 (éakkin) faca (Pv 23.2). 

2259 "̂ DD (sãfca&) /, cobrir, recobrir (Êx 33.22). Uma variante de sãkak II. 

2260 "DÇ (sãkak) II, fecer (Jó 10.11). Uma variante de sãkak II. 

Termo Derivado 

2260a (sõk) tenda, pavilhão (Lm 2.6). 

2261 " p ó (skk). III . Aceita como raiz de: Veja-se süky "cercar". 

2261a HDüp (mesukkâ) cerca (Is 5.5). 

2262 "pfc? (ékk). IV. Aceita como raiz de: 
2262a (sêk) espinho (Nm 33.55). 
2262b HDC (sukkâ) farpa, lança (Jó 40.31). 

2263 bDÜ (sãkal) I, ser sábio, agir sabiamente, ter sucesso, perceber, entender, 
prosperar. 

Termos Derivados 

2263a (sêkel), (sekel) entendimento. 

2263b (maskil) poema. 

Das 74 vezes em que se emprega a forma verbal, à exceção de duas, todas elas 
aparecem no grau hifil. Em muitos casos sãkal é sinônimo de bln, "entender" (veja-se o 
verbete hokmâ para um exame dos sinônimos), mas há uma distinção sutil. Enquanto bin 
tem o sentido de "distinguir entre", sãkal se refere à ação de, com a inteligência, tomar 
conhecimento das causas. Este último vocábulo designa o processo de pensar como uma 
disposição complexa de pensamentos que resultam numa abordagem sábia e bastante 
prática do bom senso. Outra conseqüência é a ênfase no ser bem-sucedido. 

sãkal também envolve aquilo que a pessoa considera ou em que ela presta atenção. 
Deus cuida dos aflitos e necessitados para que reflitam sobre seu Benfeitor (Is 41.20). 
Acerca do justo se diz que ele observa a casa do ímpio; esse procedimento sábio tem algo 
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2263 hDO (sãkal) 

em vista, atingir a morada do mal (Pv 21.12, uma passagem difícil, traduzida por "o 
justo"). Os líderes da casa de Israel reuniram-se diante de Esdras a fim de prestar 
atenção às palavras da lei (Ne 8.13). 

Um outro emprego do verbo é com o sentido de "ter insight" ou "ter compreensão" de 
algo. A pessoa que quer se orgulhar de alguma coisa deve-se orgulhar de que compreende 
o Senhor e o conhece (Jr 9.23). A forma haskêl (infinitivo do hifil) é um substantivo que 
significa "intuição (inteligência)", o que é visto como um presente que Deus deu a Israel 
por intermédio de seus governantes e mestres (Jr 3.15). Esse vocábulo também ocorre em 
Provérbios 1.3, em que se afirma que o livro foi escrito para dar ao jovem "conhecimento 
intuitivo" acerca do comportamento sábio (ARA, "bom proceder"). Tal como em Jeremias, 
o comportamento sábio significa conformar a própria vida ao caráter de Deus. 

Outro uso da palavra ressalta a idéia de "levar a ponderar", "proporcionar 
conhecimento intuitivo" e "ensinar". Davi diz que o Senhor o fez entender os detalhes da 
planta dos móveis do templo (a palavra "planta" é usada como objeto direto indicativo de 
uma coisa, 1 Cr 28.19). Gabriel deu conhecimento intuitivo ou habilidade a Daniel (Dn 
9.22). 

Há também o sentido de "agir cautelosa" ou "proceder prudentemente". Em tempos 
maus, o prudente sabe manter silêncio (Am 5.13). Deus tem a sua maneira de determinar 
se uma população está, no geral, agindo sabiamente de modo a buscá-lo (SI 14.2). A 
esposa que age com prudência é descrita como alguém que vem da parte do Senhor (Pv 
19.14). De forma semelhante, o servo sofredor agiu prudentemente ao completar o 
trabalho que lhe foi designado (Is 52.13). 

O verbo também pode significar "prosperar" ou "ter sucesso". Saul teve receio de Davi 
porque este estava tendo bastante sucesso como conseqüência da presença do Espírito em 
sua vida para guiá-lo. Aliás, devido a esse comportamento bem-sucedido, Davi conseguiu 
sobrepujar Saul em sua posição de liderança (1 Sm 18.14, 15). Jeremias destaca que se 
pronunciou sentença de juízo contra os líderes-pastores de uma nação favorecida. Os 
líderes foram considerados tolos porque não buscaram ao Senhor. Como resultado, não 
prosperariam e seus rebanhos seriam dispersos (Jr 10.21). 

sêkel, sekel. Entendimento, sabedoria. Esse vocábulo é empregado de forma 
semelhante ao verbo. No comportamento de Abigail houve uma exibição de prudência ou 
bom senso. Ela demonstrou seu bom senso ao lidar com a crise entre seu marido (um 
nãbãl, q.v.) e Davi (1 Sm 25.3). Entretanto, a maneira que ela abordou a sabedoria 
revelou-se falha, pois estava procurando sabedoria de uma maneira que Deus não havia 
ordenado. 

O substantivo também possui o sentido de conhecimento intuitivo ou de 
entendimento. Davi orou para que o Senhor desse sabedoria (ou discernimento) a Salomão 
no que dizia respeito aos assuntos de Israel (1 Cr 22.12; ARA, "prudência"). Aquele que não 
negligencia a bondade e o amor acha favor e bom entendimento (aqui um sinônimo de 
graça, que leva outros a admirar) à vista de Deus e dos homens (Pv 3.4). A prudência de 
alguém faz com que tal pessoa seja lenta em irar-se (Pv 19.11); a pessoa ganha elogios de 
acordo com a própria sabedoria (ou conhecimento intuitivo, Pv 12.8). 

O contexto também pode indicar a idéia de falta de juízo ou astúcia. Acerca de 
alguém no fim dos tempos, diz-se que tal pessoa, por meio de sua sagacidade e como 
Antíoco Epifânio, fará com que o engano prospere (Dn 8.25). 



2264 ^ZÈ? (sãkal) 

maskil. O particípio do hifil do verbo é usado como substantivo e aparece nos cabeçalhos 
dos salmos 32; 42; 44; 45; 52—55; 74; 78; 88; 89; 142. Além disso, Salmos 47.7 [81 destaca 
que se devem cantar louvores de acordo com masktl (ARA., "harmonioso cântico"). Alguns 
têm entendido que masktl é um poema didático (a ARA traduz a maioria das vezes por 
"salmo didático") que conduz à consideração ou ao conhecimento intuitivo. Outros têm sido 
da opinião de que designa um cântico artístico com um conhecimento intuitivo. O mais 
provável é que a palavra indique um poema contemplativo, com presença dos outros dois 
aspectos. 

L.G. 

maskil. À exceção da primeira vez em que a palavra ocorre (SI 32.1), masktl está sempre 
associado a um indivíduo ou aos filhos de Coré. Davi é incluído nos salmos 52—55 e 142; 
Asafe, nos 74 e 78; Hemã, no 88; e Etã, no 89. A raiz skl denota "conhecimento intuitivo" 
ou "sabedoria", de forma que esses salmos podem estar assim assinalados em virtude das 
suas instruções especiais ou das suas dificuldades musicais. Quanto a outros termos 
técnicos semelhantes, veja-se verbete 1506. 

H.W. 

Bibliografia: — G L R D L E S T O N E , R . Synonyms ofthe Old Testament. Eerdmans, 1 8 9 7 . 

— V O N R A D , G . Wisdom in Israel. Abingdon, 1 9 7 2 . — S C O T T , R . B . Y . The way ofwisdom. 
Macmillan, 1971. 

2264 (éãkal) pôr atravessado (Gn 48.14). 

2264.1 (sãkar) assalariar. 

Termos Derivados 

2264.1a t - Q Ç (éeker) soldo, salário. 

2264.1b -IDÇ (éãkãr) soldo, salário. 

2264.1c "Typ (sãkir) assalariado. 
2264. ld rrÕÕÜ (maskõret) salário. 

A idéia básica da palavra é a de "contratar os serviços de uma pessoa em troca de 
pagamento". Os vários contextos em que aparece esse verbo trazem diferentes conotações. 
Designa a ação de contratar um exército para ajudar a pessoa a se livrar de seus inimigos 
(2 Sm 10.6; 2 Rs 7.6; 1 Cr 19.6; 2 Cr 25.6). O vocábulo aparece na inscrição de Kilamuwa, 
referindo-se à contratação do rei da Assíria (talvez Salmanasar III) para lutar contra o 
rei de Damasco (ANET, p. 500). Emprega-se também o verbo para indicar a contratação 
de trabalhadores qualificados para uma tarefa em particular (2 Cr 24.12; Is 46.6) ou 
conselheiros (Ed 4.5). Lia "compra" o privilégio de deitar-se com o seu marido, Jacó, ao dar 
a Raquel as mandrágoras de Rúben (Gn 30.16; ARA, "alugar"). Balaão foi contratado para 
amaldiçoar Israel (Dt 23.5; Ne 13.2) e, por essa razão, torna-se símbolo de líderes 
religiosos falsos que anunciam uma mensagem em troca de dinheiro (Jd 11). O profeta de 
Deus prega a verdade e não está para "ser alugado". Provérbios 26.10 adverte contra 
assalariar um tolo para qualquer tipo de trabalho. 
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2267 (sim et) 

O nifal mostra que as pessoas se alugam por um preço (1 Sm 2.5); e a idéia reflexiva 
de receber salários em troca do próprio trabalho se acha em Ageu 1.6 (grau hitpael). É 
interessante assinalar que Deus jamais contrata os seus servos; estes trabalham 
voluntariamente para ele por amor e gratidão, e ele, por causa da sua graça, lhes 
recompensa a fidelidade. 

seker. Soldo, salário. A palavra ocorre somente em Isaías 19.10 e Provérbios 11.18. O 
profeta Isaías utiliza a expressão "aqueles que trabalham por salário" (lit., "aqueles que 
fazem salário"; ARA, "jornaleiros") para descrever a classe trabalhadora. O escritor de 
Provérbios fala do pagamento certo ou seguro que terão aqueles que semeiam a justiça 
em contraste com a recompensa incerta ou decepcionante que terão os ímpios. 

C.R. 

ÍTfoÊ (siklüt). Veja o n? 1 493d. 

2265 VpÍD (flãw) codorniz (e.g., Nm 11.32; Êx 16.13). 

Hübü (salmâ). Veja o n° 2 270b. 

2266 (sãlaq) pegar fogo, queimar. 

Pelo fato de ser escrito sem lamedh mas com duplo sin (cf. sãléq), há dúvidas em 
torno da raiz e sua etimologia. Alguns entendem que a raiz é nãsaq (KB; cf. o aramaico 
nã£aq> "queimar"). Pode designar uma queima literal (Is 44.15; Ez 39.9) ou então 
descrever a justa ira de Deus contra o pecado (SI 78.21). Também é possível considerar 
o verbo uma variante de sãlaq, palavra que exibe a assimilação invertida do /, a qual se 
sabe ter existido em aramaico. O vocábulo também significa "subir", "ascender", mas não 
como resultado da queima. 

R.D.P. 

2267 (.sim el) virar à esquerda. Esse verbo denominativo ocorre somente 
no hifil, sempre com o sentido de movimento para a esquerda. 

Substantivo de Origem 

2267a t^táfo (?mõ'l\ ^WÉ? (i^mõ 'wl) esquerda, mão esquerda, lado 
esquerdo. 

2267b r*?KÇK? (semã'li) esquerdo. 

s e m õ l Esquerda. O vocábulo indica aquilo que fica do lado esquerdo do corpo de 
alguém (tal como a mão esquerda de Eúde em Jz 3.21) ou aquilo que está do lado 
esquerdo em contraste com o que está à direita (como em Ne 8.4, "estavam (...) à sua 
esquerda"). O fato de que Eúde era canhoto permitiu-lhe executar o plano de assassinar 
Eglom. Os guardas teriam percebido que ele não trazia punhal do lado esquerdo da 
cintura (o lugar costumeiro). Por ser canhoto, ele trazia a arma do lado direito, facilmente 
escondida. 
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2268 r\OD Céãmah) 

Em diversos casos a expressão "para a direita e para a esquerda" aparece nas 
Escrituras descrevendo um afastamento do caminho reto. Assim sendo, no sentido literal, 
Moisés, ao conduzir os filhos de Israel à terra prometida, promete ao rei de Hesbom que 
Israel permanecerá na estrada e não se desviará "para a direita nem para a esquerda" 
(Dt 2.27). Em Deuteronômio 17.20 a palavra aparece com sentido figurado, numa 
advertência contra o apartar-se do mandamento divino "quer para a direita quer para a 
esquerda". 

Às vezes o lado direito é apresentado como a boa alternativa, enquanto o esquerdo 
aparece como a má. E assim que Eclesiastes 10.2 traz "o coração do sábio se inclina para 
o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda". De semelhante modo, no NT, em 
Mateus 25.33, Cristo coloca as boas ovelhas à sua direita, ao passo que os maus cabritos 
vão para a sua esquerda! 

Entretanto, em alguns casos o lado esquerdo simplesmente indica uma outra 
alternativa que não o lado direito — sendo igualmente má (Is 9.20 [19], "abocanha à 
direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta") ou igualmente boa (PV 3.16, 
"o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra"). 

Em hebraico os pontos cardeais são indicados com a pessoa voltada para o lado onde 
nasce o sol; por isso s'mõ'1 também indica o "norte" (Jó 23.9, BJ), o mesmo ocorrendo com 
a raiz árabe shamal. yamln, "mão direita", também significa "sul". E as palavras 
traduzidas por "à frente de" e "atrás de" significam, respectivamente, "leste" e "oeste". 

s e m ã ' l i . Esquerdo. Esse adjetivo aparece em nove ocasiões, referindo-se àquilo que fica 
à esquerda (e.g., 1 Rs 7.21, "a coluna esquerda"). 

G.G.C. 
2268 nç£? (éãmah), IIDÕ (éãmêah) regozijar-se. 

Termos Derivados 

2268a riDÕ (éãméah) jubilante, alegre. 

2268b nnct? (éimhâ) regozijo, satisfação. 

A raiz éãmah denota o estar plenamente alegre ou contente, conforme o indica a 
associação desse verbo com os vocábulos "coração" (cf. Êx 4.14; SI 19.8 [9]; 104.15; 105.3) 
e "alma" (SI 86.4) e a referência ao brilho dos olhos (Pv 15.30). 

Muitos acontecimentos e objetos alegram o homem: o vinho (SI 104.15; Jz 9.13; Ec 
10.19); ungüentos e perfumes (Pv 27.9); um filho sábio (Pv 15.20; 10.1; 27.11); uma 
palavra bondosa (Pv 12.25); encontrar um ente querido (Êx 4.14); a lei de Deus (Êx 19.8 
[9]); o aumento numérico dos justos (Pv 29.2); e as festas determinadas por Deus (Ne 
12.43; cf. éimhâ). Mas o Senhor e sua salvação são citados com muito maior freqüência 
como motivo de alegria (2 Cr 20.27; SI 5.11 [12]; 9.2 [3]; 16.9; 32.11; 40.16 [17]; 63.11 [12]; 
64.10 [1 1]; 86.4; 90.15; 92.4 [5]). E de fato, a alegria do Senhor é a força do homem 
Chedwâ, Ne 8.10). Além disso, muitas dessas passagens instam o homem a partilhar essa 
sua alegria. Desse modo Israel é instado a se alegrar com as suas festas e com o seu 
santuário central (Dt 12.7; 14.26; 16.11; 26.11; 27.7). A alegria de Israel será completa 
com a sua restauração (SI 14.7; 126.2 [3]; Is 9.2; 25.9; 35.10; 51.3, 11; 65.14-19; Zc 2.10 
[14]). 
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2270 blX) (éml) 

Por outro lado, às vezes os ímpios se alegram erradamente com a aflição dos justos 
(SI 35.15). 

Por fim, o regozijo tem muitos sujeitos: o Senhor (SI 104.31), Sião (SI 97.8), os 
humildes (SI 34.2 [3J), o rei (SI 21.1 [21), os céus (1 Cr 16.31), ciprestes (Is 14.8) e o Egito 
(SI 105.38). Mas os profetas proíbem os inimigos de Israel de se regozijar (Os 9.1; Ob 12). 

As situações em que as pessoas têm alegria são diversas: opondo-se a Deus, longe de 
Deus e junto com Deus. Os pagãos se regozijam quando triunfam sobre Israel (Jz 16.23), 
e o tolo se alegra com a sua tolice (Pv 15.21). Mas esse tipo de alegria há de ter fim, pois 
o justo encontrará a alegria perpétua (Is 51.11). 

A alegria caracteriza os casamentos (Jr 25.10) e as festas de despedida (Gn 31.27), 
mas num número maior de vezes a palavra designa a alegria que os fiéis têm no Senhor 
em dias santificados (Nm 10.10) e em diversos tipos de comemorações sagradas (cf. 2 Sm 
6.12; Ed 3.12). Pelo fato, contudo, de Israel ser uma comunidade sagrada, não se pode 
fazer uma distinção tão nítida entre festas seculares e festas sagradas. Por conseguinte, 
o povo se regozija no dia da coroação de Salomão (1 Rs 1.40) e Israel se alegra com a 
vitória (2 Cr 20.27). Deixar de adorar o Senhor com alegria trará o juízo divino (Dt 28.47); 
Davi nomeou levitas para, com alegria, cantarem no templo (1 Cr 15.16). O regozijo longe 
de Deus pode se transformar em tristeza (Pv 14.13) e não satisfaz (Ec 2.1 e ss.). 

B.K.W. 

n^OÜ (fmiká). Veja on !2 269a. 

2269 (émk). Aceita como raiz de: 

2269a H^qíp (semikâ) cobertor grosso (Jz 4.18). 

2270 bOD (éml). Aceita como raiz de: 

2270a "MVpofc? (éimlâ) roupa, veste, pano. 
2270b rTD^ (salmâ). A mesma palavra acima, com metátese do l com o m. 

Essa é a palavra genérica para roupa. Empregada 29 vezes, geralmente tem um 
sentido literal. Sem e Jafé cobriram Noé, que estava embriagado, com uma capa (Gn 
9.23). Rasgava-se a roupa em sinal de tristeza (Gn 44.13; Js 7.6). Dar algumas mudas de 
roupa era considerado um presente generoso (Gn 45.22). Os homens não deviam vestir 
roupas de mulheres (Dt 22.5). Atualmente acredita-se que esse costume estava associado 
com a ignomínia da derrota na guerra e, por esse motivo, havia um estigma especial 
associado a isso. As roupas e as sandálias de Israel foram maravilhosamente conservados 
durante a experiência no deserto (Dt 8.4). O vocábulo beged é outra palavra de uso 
genérico para roupa e é usado com muito maior freqüência. Existem inúmeras palavras 
que designam tipos de tecido e itens do vestuário: shesh, "linho"; tahash, "couro"; mecil, 
"capa"; ketõnety "túnica". Esta última palavra também designa uma roupa que se usa por 
cima e uma das poucas palavras semíticas que o grego tomou emprestado (chitõn). 

Bibliografia: Acerca de palavras que designam diferentes itens do vestuário, veja-se 
MARE, W . H . Dress. In: ZPEB. v. 2, p. 164-70. 

R.L.H. 
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2271 rrqo0 mãmtt) 

2271 rTÇÇÈ? (s 'mãmit ) espécie de lagarto (Pv 30.28). 

2272 K3Ç (sane') odiar, ser odioso. 

Termos Derivados 

2272a W7D (sãni0 odiado, desprezado (Dt 21.15). 

2272b íHiOT (sm 'd) ódio, aversão. 

O termo sane' tem o mesmo significado em ugarítico (UT 19: n? 2449). O sentido 
da raiz do verbo sãnê' e seus derivados é de "odiar". Exprime uma atitude emocional 
diante de pessoas e coisas que são combatidas, detestadas, desprezadas e com as quais 
não se deseja ter nenhum contato ou relacionamento. E, portanto, o oposto de amor. 
Enquanto o amor atrai e une, o ódio separa e mantém distância. As pessoas que são 
odiadas e as que odeiam são vistas como adversárias ou inimigas e são consideradas 
detestáveis e profundamente repugnantes. 

Deus odeia os dias de festa de Israel; ele não tem nenhuma satisfação em reuniões 
religiosas e não aceitará sacrifícios (Am 5.17). Na verdade, esses aspectos preceituados 
da adoração se tornaram em mera fachada para a hipocrisia, o engano e o adultério 
espiritual (Zc 8.17; cf. Is. 1.13-15). Eles são postos na mesma categoria dos ídolos (Dt 
16.22) e de outras maneiras de dar vazão ao pecado (Pv 6.16). 

A aversão que Deus tem pelos ídolos e festas também se dirige contra pessoas, por 
exemplo, Esaú (Ml 1.3, Gn 27; SI 5.5 [6]; 11.5). Em cada caso se descrevem o caráter e/ou 
atividades daqueles que são odiados; dessa maneira Deus se opõe às pessoas não 
simplesmente por serem pessoas, mas por serem pessoas pecadoras, afastando-se delas 
e trazendo sobre elas as conseqüências da sua aversão. 

Em diversas oportunidades o AT fala de homens que odiaram a Deus. De uma forma 
ou de outra as pessoas expressam com relação a Deus uma ausência de amor e de 
sentimentos bondosos ou então uma má vontade e uma aversão (Êx 20.5; Dt 5.9; 2 Cr 
19.2; SI 22.8). 

O ódio geralmente mencionado no AT é a animosidade, a má vontade e a aversão que 
os homens têm pelos seus semelhantes. O alcance e a perversidade da depravação do 
coração humano se vê no ódio entre marido e esposa (Gn 29.31, 33); entre irmãos (Gn 
37.4); entre irmão e irmã (2 Sm 13.15); entre vizinhos (Dt 19.11); entre pessoas pobres (Pv 
19.7); entre pai e filho (Pv 13.24); e entre nações (Is 66.5). 

Da parte do homem existe também um ódio que é aceitável a Deus. O homem deve 
ter aversão pelo mal e se afastar dele. Por esse motivo o salmista diz: "aborreçc a súcia 
de malfeitores" (SI 26.5). Essa aversão também se encontra diametralmente oposta à 
confiança do crente no Senhor, pois o homem de Deus afirma: "Aborreço aqueles que se 
entregam a vaidades enganosas; eu, porém, confio no Senhor" (ARC, SI 31.6 [71; a ARA e 
a IBB trazem "aborreces", o que não tem base no texto hebraico). 

sãni*. Odiado. Em Deuteronômio 21.15 Moisés emprega esse adjetivo para deixar bem 
claro que a aversão a uma esposa não é motivo válido para deserdar da condição de 
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2274 -JOT (s'r) 

primogênito um filho tido com ela, muito embora o marido pessoalmente prefira um filho 
(ou filhos) de uma segunda esposa. 

sin a. Ódio, aversão. Usa-se esse derivado nominal para expressar a intensidade do 
ódio dos homens. A aversão de Amnom aumentou bastante (2 Sm 13.15). Os que odeiam 
o bem odeiam perversamente o salmista (SI 25.19), e o salmista, por sua vez, odeia-os com 
ódio perfeito (SI 139.2). Moisés usou esse substantivo também para lembrar Israel de 
como o povo havia despertado a má vontade de Deus (Dt 1.27). 

[Um uso interessante da palavra "aversão" se encontra em Romanos 9.13, que cita 
Gênesis 25.13 e Malaquias 1.2-3. Com base na passagem de Romanos alguns chegaram 
à conclusão de que Paulo fundamenta a sua condenação de Esaú num decreto divino em 
que Deus teve aversão por Esaú antes do nascimento deste. Talvez seja útil apresentar 
uma solução alternativa. Pode-se entender satisfatoriamente a afirmação de Romanos 
9.11 de que a escolha divina de Jacó não se baseou nas obras, apelando-se à passagem 
citada de Gênesis 25.23, passagem que registra palavras ditas antes do nascimento dos 
gêmeos. Não decorre logicamente que Esaú teria sido objeto de aversão antes mesmo de 
nascer. Essa afirmação é citação de Malaquias 1.3, que foi escrito muito tempo depois de 
Esaú ter vivido uma vida basicamente secular. Embora a doutrina da eleição 
exclusivamente por meio da graça divina seja amplamente aceita, a condenação dos 
perdidos é, por sua vez, amplamente aceita como resultado do seu próprio pecado (assim 
o entende a Confissão de Westminster, iii.7). R.L.H.] 

G.V.G. 

í r à (sánil. Veja o n? 2 272a. 
T r ô (sãítr). Veja os nf 2 274c, e. 
Tlrô (seir). Veja os ní* 2 274g, h. 
C T ( s " i r í m ) . Veja o n? 2 277a. 

2273 *]OT (s'p). Aceita como raiz de: 

2273a ÜTBDÜ ( i " i p p i m ) pensamentos inquietantes, pensamentos agitados (Jó 
4.13; 20.2). 

2273b •'Sinfc Csar'appim) pensamentos inquietantes (SI 94.19; 139.23). 

CTSiró (êTippim). Veja o n? 2 273a. 

2274 "5OT (s'r). Aceita como raiz de: 2274a nrtp (sé*ãr) cabelos, pêlos. 

2214b rnpõ Csa'ãrâ) fio de cabelo, pêlo (o feminino é usado para especificar 
um item isolado, em vez de um conjunto). 

2274c TOT (sã'ir) I, cabeludo, peludo. Usado somente em Gênesis 27.11, 23, na 
passagem que conta a história de Jacó enganar o pai. 

2274d (éã'ar) /, ter muito medo. Provavelmente um verbo denominativo, 
"arrepiar-se de medo". Usado quatro vezes no qal. 
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2274 1DV) (s'r) 

2274e r r t y (sá'ir) //, bode. 
2274f 17HOT (fõrú) cevada (supostamente por causa do grão aveludado). 
2274g f T i r â (seir) I, Seir, monte Seir. 

2274h fTJDÍp Wtr) II, Seir (patriarca dos horeus). 

sê'ãr. Cabelos, pêlos. Essa palavra é um termo genérico para pêlos de animais e do 
homem — tanto os da cabeça (cabelo) quanto os do corpo. Palavra empregada 27 vezes, 
metade das quais em Levítico, nos textos que falam do diagnóstico do avanço ou do 
retrocesso de doenças contagiosas da pele. A maneira como os pêlos tinham sido afetados 
era um sintoma que o sacerdote devia observar para verificar se a doença desaparecera. 
A observância dessa espécie de quarentena foi um grande avanço para a saúde pública 
entre os hebreus. 

A outra referência significativa aos cabelos é a consagração dos cabelos do nazireu. 
Não está claro por que o voto de nazireu exigia que os cabelos não fossem cortados. Talvez 
o comprimento do cabelo fosse um lembrete e um testemunho sobre a duração do voto. 
Quando terminava o período do voto, os cabelos deviam ser queimados com o sacrifício 
oferecido pelo nazireu (Nm 6.1-21). Sansão devia ser nazireu pela vida toda (Jz 16.22), 
mas em alguns aspectos foi um exemplo lamentável. Assim mesmo, tendo-se arrependido, 
Sansão foi usado pelo Senhor. 

A cabeleira de Absalão chamava a atenção. Mas, ao contrário do que geralmente se 
acredita, o texto não diz que os cabelos foram a causa de sua desgraça. Diz que a cabeça 
ficou presa nos galhos do carvalho — mas não dá detalhes de como isso aconteceu. 

s ã ' i r . II. Bode. A maioria dos 52 usos dessa palavra se refere ao bode usado na oferta 
pelo pecado, especialmente as ofertas solenes pelo pecado do dia da expiação (Lv 16). As 
regras acerca da oferta pelo pecado (Lv 4) especificam que um novilho devia ser oferecido 
em favor de um sacerdote ou por toda a comunidade, um bode em favor de um líder e uma 
cabra ou cordeira em favor de um cidadão comum. As diferenças são claramente de ordem 
econômica e não uma questão de sexo dos animais. Uma oferta pelo pecado feita por um 
cidadão comum não podia ser comida pelo ofertante — ele não deve tirar nenhuma 
vantagem monetária dessa oferta; ela deve ser comida pelo sacerdote. Mas, caso um 
sacerdote traga a oferta e o seu sangue seja aspergido no Lugar Santíssimo, a carne não 
é ingerida; deve ser queimada fora do acampamento (cf. Lv 16.27 e Hb 13.11-13). Essa 
imolaçâo total do bode da oferta pelo pecado é um tipo significativo do sacrifício total de 
Cristo, conforme o livro de Hebreus claramente o diz. 

O ritual do Dia da Expiação é também significativo em sua tipologia de sacrifício 
substitutivo. O bode vivo, isto é, o bode expiatório (hebraico 'ãzá'zêl, "bode que sai", 
veja-se 4éz), era apresentado ao sumo sacerdote. Este impunha as mãos sobre a cabeça 
do animal "e sobre ele confessava todas as iniqüidades dos filhos de Israel, todas as suas 
transgressões e todos os seus pecados, e os punha sobre a cabeça do bode" (Lv 16.21). 
Nesse caso o bode vivo simboliza a remoção do pecado. Mas em outros casos, em que 
numa cerimônia parecida o animal é morto, o simbolismo mostra que o pecado imputado 
é julgado (Lv 4.29). A cerimônia simboliza o ato pelo qual o pecado é transferido do 
pecador para o animal inocente. É assim que, de diversas maneiras, o pecado é tratado 
e removido e a comunhão é restaurada. 
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2275 —IJL7Ç7 (sà'ar) 

Em pelo menos quatro casos essa palavra foi traduzida por "sátiro" ou "demônio" (Lv 
17.7; 2 Cr 11.15; Is 13.21; 34.14). Não é necessário chegar a essa tradução extravagante. 
A NIV traduz as duas primeiras passagens por "bode-ídolo", as duas últimas por "bode" ou 
"bode selvagem". 

se<õrâ. Cevada, A cevada era o cereal usado pelos pobres. Observe-se o pão de cevada 
do sonho do soldado midianita (Jz 8.13). Parece indicar a origem humilde de Gideão. A 
cevada amadurece quatro semanas antes do trigo. Por esse motivo foi destruída na praga 
de saraiva, ocorrida no início da primavera no Egito, ao passo que o trigo, que viria 
depois, sobreviveu (Êx 9.31). 

R.L.H. 

sè'ir. I. Seir, monte Seir. Esse nome próprio designa a grande região bastante 
montanhosa a leste do deserto da Arabá e que, numa extensão de 160 quilômetros, vai do 
mar Morto até o golfo de Aqaba. Não é certa a relação entre esta palavra e a raiz sá'ar. 

Os primeiros habitantes dessa área foram os horeus (=hurriano, veja-se hõri; Gn 
14.6), um dos quais, Seir (sê*ír), batizou a terra com o seu próprio nome (Gn 36.2). Esaú 
emigrou para o monte Seir porque a terra de Canaã já não conseguia manter a sua 
família e o seu rebanho (Gn 32.3 [41); seus descendentes desalojaram os horeus (Dt 2.12, 
22). Quando Israel migrou do deserto para se apossar de Canaã, os edomitas permitiram 
que Israel atravessasse as suas terras porque tinham medo dos israelitas (Dt 2.29). Mais 
tarde 500 simeonitas migraram de Judá para o monte Seir (1 Cr 4.42). Durante a 
monarquia de Israel, porém, os habitantes de Seir se rebelaram em diversas ocasiões 
contra Israel (cf. 2 Cr 20.10, 22, 23; 25.11, 14). De fato, eles odiavam Israel e tomavam 
partido daqueles que invadiam Israel na esperança de herdar a terra de Israel (Ez 25.8; 
35.1-15). Por volta de 300 a.C. Edom foi desalojado pelos nabateus. 

Por trás dessa história se acha aquele que domina os reinos de todas as nações (2 Cr 
20.6). O Senhor desalojou os horeus e deu a terra aos edomitas (Dt 2.5; Js 24.4), e a partir 
do monte Seir ele saiu marchando para dar a Israel a sua terra (Dt 33.2; Jz 5.4). Mas, 
pelo fato de os habitantes de Seir terem-se voltado contra o Senhor e o seu povo, Deus os 
desalojou exatamente como profetizara (Is 21.11 e s.; Ez 25.8; 35). Balaão, contudo, 
anteviu o dia quando o rei de Israel possuiria essa montanha. 

Assim a história de Seir acompanha de forma bastante próxima a história de Canaã, 
pois nas duas terras o Senhor desalojou os habitantes pagãos da região em favor dos 
descendentes de Abraão. Estes, por sua vez, foram deserdados da sua terra por causa de 
sua idolatria e pecado. Mas, no final, o rei de Israel herdará ambas as terras (Nm 24.17-
19). 

sé*ir. Seir. Seir foi o patriarca dos antigos horeus, que foram destruídos pelos filhos de 
Esaú e foram expulsos da terra de Edom (Dt 2.12; cf. Gn 36.20-21; 1 Cr 1.38). 

B.K.W. 

2275 (éã'ar) //, arrancar fora, arrebatar numa ventania. Forma alternativa 
de sã'ar, que é usado com maior freqüência e tem o mesmo significado. 
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2276 "lirâ (sã'ar) 

Termos Derivados 

2275a "ipíp (sa'ar) tempestade. Somente em Isaías 28.2. Forma alternativa de 
sa'ar (q.v.). 

2275b íT l I ( s " ã r â ) tempestade. Forma alternativa de s"ãra (q.v.). 

2276 lirò (sà'ar) III, estar familiarizado (Dt 32.17). Significado incerto. 

2277 "tlrô (é'r). TV. Ace i t a como ra i z de: 

2277a C T t f P (s"trtm) gotas de chuva (Dt 32.2). 

2278 HD2? (éph). Ace i t a como ra iz de: 

2278a tilSÇ (éãpâ) lábio, linguagem, fala, margem, beira, borda, praia, 
lado, extremidade. 

Na maioria das vezes éãpâ designa o órgão da fala. Os lábios são os portões da fala 
e, por conseguinte, os portões da honestidade ou do engano, da retidão ou da impiedade, 
da sabedoria ou da tolice. E por isso que se lê: "os lábios do justo apascentam [ou 
alimentam] a muitos" e "emudeçam os lábios mentirosos" (Pv 10.21; SI 31.18 [19]). 

Pelo fato de as palavras serem pronunciadas pelos lábios, nada mais natural do que 
usar os lábios como metonímia para "linguagem" e "língua estrangeira". Isso se vê em 
passagens como Gênesis 11.1, "em toda a terra havia apenas uma linguagem", e Isaías 
19.18, "naquele dia haverá cinco cidades (...) que falarão a língua de Canaã". De igual 
maneira, usa-se lãshôn, "língua", também como sinônimo de sãpâ, "lábio", para designar 
a linguagem e a fala. 

Acerca da origem das línguas, David Crystal chegou à conclusão de que "não há 
nenhuma contradição entre, de um lado, os fatos biológicos e lingüísticos tal como são 
conhecidos e, de outro, o relato factual ou metafórico da situação das línguas, conforme 
apresentado no primeiro livro da Bíblia" (Linguistics, language and religion, Londres, 
Burns & Oates, 1965, p. 32). 

Assim como os lábios eram vistos como a extremidade externa da boca, a palavra 
éãpâ também era usada em diversos contextos para designar diferentes tipos de 
extremidades e bordas. Em Êxodo 26.4 e ss. o éãpâ é a borla da cortina do tabernáculo, 
e em Êxodo 28.26 é usado para designar as extremidades do peitoral da estola sacerdotal 
que o sumo sacerdote devia vestir. 

No AT também se emprega éãpâ com freqüência em referência à beira-mar. Josué 
11.4 fala da multidão de soldados que, junto com Hazor e as cidades do norte de Canaã, 
veio contra Israel e diz que eles eram "muito povo (...) como a areia que está na praia do 
mar" (lit., "como a areia que está no lábio do mar"). Nesta expressão, uma vez que se 
afirma que a areia está no lábio ou na praia, fica claro que o "lábio do mar" não é a beira 
da água, mas sim a beira da terra, que tem areia sobre si. 

Em Deuteronômio 4.48 se usa sãpâ para descrever a margem do rio Arnom (cf. IBB). 
G.G.C. 
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2283 *-|j?ü (éãqar) 

nsò (éãpah). Veja o n? 1 534. 

2279 (sãpãm) bigode (e.g., Mq 3.7; 2 Sm 19.25). Derivação incerta. 

2280 p?Õ (.sãpaq) òcurfar (1 Rs 20.10). 

Termo Derivado 

2280a pDÍ? (éépeq) suficiência, abundância (Jó 20.22). 

(sãpaq). Veja o n? 1 539. 
pDtp (éepeq). Veja o n? 1 539a. 
pí? (éaq). Veja o n? 2 282a. 

2281 i p ç (éãqad) atar (Lm 1.14). 

2282 ppE? (sqq). Ace i t a como ra i z de: 

2282a t p ü (éaq) pano de saco% saco. 

Esse substantivo masculino designa tanto "pano de saco" quanto "saco", que era 
usado para depósito de cereais ou algum outro produto. A palavra também aparece em 
acadiano, em que possui os mesmos dois sentidos, e chegou até o português por via do 
grego e do latim. 

No mundo antigo saq era um pano grosseiro e grosso, geralmente de cor escura e 
feito principalmente de pêlos de cabra (embora também se usassem pêlos de camelo; cf. 
Mt 3.4). A cor escura é mencionada em Apocalipse 6.12 no símile do sol ficando escuro 
como saco de crina. 

Pano de saco também era usado como roupa por pessoas enlutadas e por aqueles que 
desejavam manifestar contrição. Vestia-se o pano de saco de modo tal a deixar o peito 
aberto para bater. E assim que, em Gênesis 37.34, Jacó se veste de pano de saco para 
prantear José, pois imagina que este fora morto por um animal selvagem (cf. Is 37.1). 

Como vestimenta que demonstrava tristeza e auto-humilhação, o pano de saco era 
às vezes a roupa do profeta que pregava uma mensagem de arrependimento (cf. Ap 11.3). 
Ver alguém assim eqüivalia a ser chamado ao tremor e ao arrependimento. Tanto Elias 
quanto João, que pregaram arrependimento, usaram roupas feitas de pêlos de camelo (2 
Rs 1.8; Mt 3.4). 

Em Salmos 30.11 [12] o salmista canta a ajuda divina com as seguintes palavras: 
"tiraste o meu pano de eaco". 

G.G.C. 

2283 *HpÊ? (éãqar) flertar com os olhos. Esse verbo ocorre somente uma vez, no piei 
(Is 3.16). 
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2284 *r>9 (Sãrag) 

"HP (sar). Veja o n? 2 295d. 

2284 (sãrag) ser entrelaçado (pual, Jó 40.17); entreUiçar-se (hitpael, Lm 1.14). 

Termo Derivado 

2284a (éãrtg) gavinha, ramo (Gn 40.10; J1 1.7). 

2285 Trò (sãrad) I, fugir (Js 10.20). 

Termo Derivado 

2285a T T Ç (sãrid) sobrevivente. 

2286 TTÔ (srd). I I . A c e i t a c o m o r a i z de : 

2286a 17-27 (éerãd) obra trançada ou pregueada (Êx 31.10; 35.18; 39.1, 49). 
2286b TÍD (éered) estilete (instrumento de marcar ou riscar madeira, Is 44.13). 

2287 rnÉ? (sãrâ) I, contender, ter poder. 

Termo Derivado 

2287a •̂NTKÇT (yiérã'êl) IsraeL 

O verbo sãrâ se limita a passagens que tratam da luta de Jacó quando ele lutou com 
o anjo de Iavé em Peniel, na Transjordânia, quando voltava da Mesopotâmia para Canaã, 
por volta de 1900 a.C. (Gn 32.24 [25]; Os 12.4 [5]). Nesta última passagem, a forma 
wayyãsar talvez indique uma raiz éür. Mas, uma vez que o hebraico bíblico não apresenta 
nenhuma palavra com essas consoantes, provavelmente deva-se revocalizar a palavra 
para wayyiéer, forma apocopada de yiéreh (BDB, p. 975), que é a forma normal do 
imperfeito de sãrâ. A importância da palavra sãrâ repousa no substantivo que dela é 
derivado, yiérã 'êl, "Israel". 

O nome yisrãel foi outorgado a Jacó pelo próprio Anjo de Iavé (yhwh, q.v.), depois 
de Jacó ter lutado com ele a noite toda (Gn 32.24 [25]). A luta de Jacó foi espiritual, em 
oração (Os 12.4 [5]), e também física. E nessa luta o patriarca "prevaleceu". Isso não quer 
dizer que Jacó tenha derrotado a Deus, mas que finalmente satisfez a exigência que Deus 
fez na aliança: submissão dócil (o que se vê na coxa ferida, Gn 32.25 [26]). E ele continuou 
se recusando a deixar o Anjo partir até que este o abençoasse (v. 26 [27]). O Senhor então 
anunciou: "Já não te chamarás Jacó ['suplantador', ya'ãqõb, q.v.], e, sim, Israel 
\yiérã'èl\: pois como príncipe lutaste [sãrítã, ou 'como príncipe tiveste poder', como se 
a palavra derivasse da raiz sar, 'príncipe'] com Deus e com os homens, e prevaleceste" (v. 
28). 
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2289 snfo (éãrat) 

yisrâ*êL Israel Significa "ele contende com Deus" (Gn 32.28 [291; contraste-se com KB, 
p. 407). O substantivo yiérã 'êl aparece 2507 vezes no AT (mais as suas formas adjetivas, 
yiérã'êli e yisrã'êlit)y primeiramente como nome honorífico do patriarca Jacó, depois 
como nome próprio designativo da nação de Israel, a qual descendeu dos 12 filhos dele, 
posteriormente (depois de 930 a.C.) como designação do reino de Efraim (as dez tribos do 
norte) em contraste com o reino do sul (Judá), e finalmente como designação do reino do 
sul, após a queda do reino do norte. 

Depois da morte de Jacó, yiérã 'êl continuou sendo empregado como nome 
alternativo do patriarca (Êx 6.14; 32.13). Mas, assim como a expressão b'nê yisrã'êl, 
"filhos de Israel", perdeu o sentido literal de os 12 filhos do patriarca (Gn 42.5; Êx 1.1) e 
passou a designar de forma mais metafórica os seus descendentes em geral (Gn 32.32 
[331; Êx 1 .7), de igual forma "Israel" veio a significar a nação hebraica (Êx 3.18). 

O nome "Israel" aparece na história secular na esteia de Merneptah 
(aproximadamente 1230 a.C.). Como no caso de Jacó, o nome ressalta a eleição de Israel 
mediante o pacto (Êx 19.5; Is 41.8; Ez 20.5). No entanto, muitos dentre o povo de Deus 
se revelaram infiéis (Am 3.1), uma apostasia que atingiu o clímax quando rejeitaram a 
Jesus Cristo por ocasião de sua primeira vinda (Jo 1.11), "porque nem todos os que 
descendem de Israel são Israel" (lit., Rm 9.6). Mas Iavé "voltará a escolher Israel (...) 
[Aliás,1 o estrangeiro se unirá a eles, fazendo parte da casa de Jacó" (BJ, Is 14.1), uma 
predição que, alguns diriam, se cumpriu quando os crentes gentios foram enxertados no 
verdadeiro Israel da igreja de Cristo (Rm 11.17; G1 6.16; Fp 3.3) e que, de um modo ou 
de outro, se cumprirá na sua segunda vinda, quando os judeus aceitarem aquele que 
t raspassaram (Zc 12.10) e todos os crentes exper imentarem restauração na terra de Israe l 
(Is 14.1). 

Bibliografia: — P A Y N E , J. B. Theology of the Older Testament. Zondervan, 1971. p. 
179-83, 475-8, 484-7. — VON RAD, G. et al. Israel. In: TDNT. v. 3, p. 356-91. 

J.B.P. 

2288 r r s (srh). II. Aceita como raiz de: 

2288a r r ô q (m i é r â ) governo, domínio (Is 9.5, 6). 

"fh© (é'rôk). Veja o n! 2 290a. 

2289 (sãrat) fazer incisão, arranhar (Lv 21.5, qal; Zc 12.3, nifal). 

Termos Derivados 

2289a Zrtò (seret) incisão (Lv 19.28). 
2289b nzfrâ (éãretet) incisão (Lv 21.5). 

r.ÇHÜ (sãretet). Veja o n! 2 289b. 
r-|Ç (éãrig). Veja o n? 2 284a. 
-r-.á (éãrid). Veja o n? 2 285a. 
p n õ (éãriq). Veja o n? 2 293a. 
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2290 (sãrak) 

2290 *TyD (sãrak) torcer. Esse verbo ocorre somente uma vez, no piei (Jr 2.23). 

Termo Derivado 

2290a ^ T è (é'rôk) correia de sandália (Gn 14.23; Is 5.27). 

2291 j n ü (sáraO estender (e. g. Lv 21.18; Is 28.20). 

• W ? ® (éar'appim). Veja o n! 2 273b. 

2292 "̂TÊ? (sãrap) queimar. Os cognatos aramaico (serap), acadiano (sãrãpu) e 
ugarítico (shrp) têm sentido semelhante. Em ugarítico se emprega um substantivo 
derivado para designar holocausto, ao passo que o substantivo correspondente em 
hebraico é 'õla. 

Termos Derivados 

2292a (sãrãp) I, serpentes abrasadoras. 

2292b tT ÍD (éãrdp) II, serafim. 
2292c nD")Õ (grêpâ) queima. 
2292d nET.ro (maérépâ) queima. 

O verbo é bastante empregado e é sempre usado para designar uma queima literal. 
Algumas vezes é utilizado para falar da queima de sacrifícios (Lv 4.12), da destruição de 
cidades (Js 6.24), da queima de crianças em sacrifícios humanos (Jr 7.13) e em raros casos 
da pena de execução (somente Lv 20.14; 21.9, cf. Gn 38.24). O vocábulo é empregado para 
designar a queima destrutiva e poucas vezes para indicar a ação costumeira de acender 
um fogo ou as idéias metafóricas de arder de raiva. Em hebraico existem mais de 15 
palavras com o sentido de "queimar". As mais usadas são qãtar, "queimar incenso", 
"queimar sacrifício", e bá'ar, "consumir". 

sãrãp . I. Serpente abrasadora. Essa palavra é empregada cinco vezes: em referência 
a serpentes venenosas no deserto (Nm 21.6, 8; Dt 8.15) e figuradamente a serpentes 
perigosas que se encontram ameaçadas (Is 14.29; 30.6). As serpentes no deserto foram um 
fenômeno natural usado por Deus para castigar a murmuração dos israelitas. Mas a cura 
levada a efeito pela serpente de bronze feita por Moisés foi algo tão miraculoso quanto 
aquilo para o que ela apontava (Jo 3.14). E interessante observar que, quando Jesus se 
referiu ao fato de que seria erguido à semelhança da serpente de bronze, ele estava na 
verdade predizendo a sua crucificação. Ser "levantado" era, nos dias de Jesus, um 
eufemismo bem conhecido para crucificação (Jo 12.32). 

As "serpentes ardentes, voadoras" da ARC não são dragões mitológicos, ao contrário 
da opinião de BDB. O ardor dessas serpentes era a dor queimante do veneno injetado, e 
a referência ao vôo desses animais sem dúvida alguma aponta para o bote incrivelmente 
rápido das cobras. 
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2295 -HÇ (.sárar) 

sãrãp. II. Serafim. Vocábulo empregado somente em Isaías 6.2, 6, em que se refere a 
criaturas angélicas que, com toda certeza, devem ser comparadas aos querubins da 
decoração do templo e da visão que Ezequiel teve tempos depois. E de fato os "seres 
viventes" de Apocalipse 4 combinam elementos de Isaías 6 e Ezequiel 1. Ao contrário da 
opinião de BDB, não foram "originalmente concebidos como seres mitológicos com corpos 
de serpentes". Nada existe no contexto que favoreça a idéia de corpos de serpentes. Aliás, 
o texto bíblico afirma que eles possuem pés (Is 6.2). Em vez de interpretar o substantivo 
a partir da palavra sãrãp I, "serpente", ele deve ser entendido a partir do verbo, 
"queimar", do qual derivam ambos os substantivos. Esses seres angelicais eram brilhantes 
como chama de fogo, simbolizando a pureza e o poder da corte celeste. São k'rúbim (q.v.) 
descritos como sãrãp em razão da aparência brilhante. 

R.L.H. 

2293 p~lÉ? (srq). I. Ace i t a como ra i z de: 

2293a p n Ç (éãriq) cardado (linho) (Is 19.9). 

2294 p~"iÍ0 (srq). I I . Ace i t a como r a i z de: 

2294a p n õ (sárõq) I, alazão (Zc 1.8). 

2294b p"TÔ (sãrõq) II, videira, gavinha. 

2294c P"T® (éõrêq) videira de espécie selecionada (Is 5.2; Jr 2.21). 

2294d (grêqà) videira escolhida (Gn 49.11). 

2295 "TTÕ (sãrar) dominar, reinar, agir como príncipe, governar. Verbo 
denominativo. 

Substantivo de Origem 

2295a f r ó (sar) príncipe. 
2295b rrnÒ (éarâ) princesa. 

Verbo pouco empregado cujas formas parecem ter-se misturado com as de sãrâ, 
"governar", e sür, "dominar sobre", já no início da língua. É com hesitação que se 
discriminam as formas dessas três raízes parecidas. 

Sobre Abimeleque se diz que "dominou" três anos sobre Israel (Jz 9.22). Em Números 
16.13, os adversários de Moisés lhe fizeram a seguinte acusação: "queres 'fazer-te príncipe' 
sobre nós". 

éar. Príncipe, chefe, comandante, governante, governador, encarregado, 
comandante-em-chefe, mordomo, senhor. Esse substantivo masculino é empregado 381 
vezes no AT. 

A palavra pode denotar líderes e chefes de clãs. Desse modo refere-se, no plural, aos 
líderes de Israel (Nm 21.18), de Issacar (Jz 5.15), de Midiã (7.25), dos filisteus (1 Sm 29.3 
e ss.), dos moabitas (Jr 48.7) e dos amonitas (Am 1.15). No singular refere-se a Davi como 
líder de flibusteiros (1 Sm 22.2). 
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2295 -HO (sarar) 

Intimamente relacionada com esse sentido está a idéia de comandante militar. Em 
Juizes 4.2, depois de informar que Jabim era rei de Canaã e Hazor, o texto chama Sísera 
de "comandante do seu exército". Semelhantemente Abner é o "comandante do exército" 
de Israel, subordinado ao rei Saul (1 Sm 17.55). É interessante que na teofania de Josué 
5.14, 15, o "chefe do exército de Iahweh" (BJ) aparece para incentivar Josué antes do cerco 
de Jerico. 

sar também aparece freqüentemente como palavra que designa governantes e 
autoridades ligadas ao rei, sem dúvida alguma de variados níveis e com diferentes títulos, 
o que designa nobres e cortesãos. É nesse sentido que Jeremias 26.11 fala dos príncipes 
de Judá, e o contexto (w. 10-16) os descreve como pessoas que viviam na "casa do rei", 
que tinham o poder de julgar e determinar que Jeremias morresse ou fosse poupado. 2 
Crônicas 21.9 menciona os príncipes do rei Jeorão, ao passo que 2 Crônicas 31.8 fala sobre 
os príncipes que estavam com Ezequias. Jeremias 26.21 se refere àqueles que estavam 
com o rei Jeoaquim. 

Mencionam-se também as nações pagàs como tendo príncipes (e.g., Egito, Gn 12.15; 
Midiã, Jz 7.25; Assíra, Is 10.8). Muitas vezes não fica claro se num determinado contexto 
éar se refere a um comandante militar ou a um príncipe da corte do rei. Só o contexto 
indica se a referência é a um oficial militar ou a uma autoridade civil. 

O vocábulo ainda denota uma autoridade religiosa, i.e., líderes das classes ou grupos 
de sacerdotes (Ed 8.24), líderes tribais (1 Cr 27.22) e aparentemente anciãos (Ez 11.1; 
ARA, "príncipes"). Esses dois usos são encontrados principalmente na literatura posterior. 

Em Isaías 23.8 ("mercadores [quej são príncipes") é um termo que indica nível 
elevado e importância social (cf. Jó 3.15). 

Também se usa éar para designar uma série de outras autoridades de vários tipos. 
É assim que José se relaciona com Potifar, com o guarda da prisão, com o copeiro-chefe 
e com o padeiro-chefe, todos os quatro chamados de sar no relato de Moisés (Gn 39 1 21-
40.2). 

Finalmente, nos trechos em hebraico de Daniel, sar aparece nada menos do que 17 
vezes e fala do "príncipe dos eunucos" (1.7), do "príncipe do exército" celestial (i.e., Deus; 
assim o entende KD\ 8.11), dos príncipes de Israel (9.6) e dos príncipes angelicais da 
Pérsia e da Grécia, que contendem com Miguel, "o grande príncipe" (10.13, 20, 21; 12.1). 
Ninguém menos do que o próprio Messias é chamado de éar shãlôm em Isaías 9.5 [6], 
"Príncipe da Paz". 

sãrâ. Princesa, dama da corte, rainha. Forma feminina de sar, "príncipe". Palavra 
usada cinco vezes no AT, sempre se referindo a damas da corte (Jz 5.29; 1 Rs 11.3; Et 
1.18; Is 49.23; Lm 1.1). Esse foi o nome dado a Sarai, esposa de Abraão (Gn 17.15), 
quando o Senhor a abençoou e lhe deu o novo nome, "Sara", i.e., "princesa", pois "reis de 
povos procederão dela". 

Bibliografia: Veja-se no verbete Prince, em ISBE, um proveitoso exame de 
sinônimos. 

G.G.C. 

(sãsôn). Veja o n? 2 243a. 
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2297 «nn• (áãtar) 

2296 Cníp (éãtam) obstruir (Lm 3.8). Uma forma alternativa de sãtam (q.v.), que tem 
sentido parecido e é usada com maior freqüência. 

2297 *"iníp (éãtar) irromper, rebentar. Esse verbo ocorre somente no nifal (Ed 5.12; 
1 Sm 5.9). 

1495 
Nota: a página 1496 no D1TAT está cm branco seguinte 1497. 



CD 
2298 D (sh). Junto com D (s), a vigésima primeira letra do alfabeto hebraico. Que as duas 

letras foram outrora consideradas uma só pode ser observado nos salmos alfabéticos, 
por exemplo, Salmos 119.161-168, em que as duas letras são usadas para iniciar os 
oito versículos dessa seção. 

2299 HO (sheh) quem, que, de quem, para quem (partícula empregada como pronome 
relativo), que, porque, onde, quando (conjunção). 

sheh aparece 139 vezes no AT, inclusive 68 vezes em Eclesiastes e 32 vezes em 
Cantares. Ocorre principalmente em trechos poéticos. Geralmente duplica a letra 
seguinte, caso esta não seja gutural. Formas alternativas são sha (com duplicação), sh' 
e shã. 

Como pronome relativo possui uma variedade de usos gramaticais dentro da frase; 
e.g., tem função nominativa, como sujeito de uma locução verbal (Ct 6.5) e de uma frase 
nominal (Ec 6.10); tem ainda função acusativa (Ct 3.1) e funciona como sinal do genitivo 
(Ct 3.7). Também se emprega sheh sem um antecedente (Jn 1.7, 12; Ec 1.9; cf. Gotthelf 
Bergstrásser, Das hebrãische Pràfix, ZAW 29:47 e s.). Outro uso, com o significado próximo 
deste, é sheh como sinal do genitivo. Em Cantares 1.6 a palavra é usada como ênfase, 
reforçando a idéia de propriedade ("a minha própria vinha", PIB) e estabelecendo um 
contraste com as outras vinhas. 

O segundo uso básico é o de uma conjunção. É empregado para introduzir orações 
substantivas que são objeto de verbos tais como "ver" (Ec 2.13), "conhecer" (Ec 1.17), 
"dizer" (Ec 2.15). Também introduz orações finais (Ec 7.14), orações consecutivas (Ct 5.9), 
orações causais (Ec 2.18b), orações espaciais (SI 122.4) e orações temporais (Ct 5.9), que 
são de natureza quase condicional (Ec 9.12; Ct 8.4). 

A importância do vocábulo para a erudição bíblica torna-se patente quando 
comparado com 'ãsher. Etimologicamente não se devem associar as duas palavras nem 
considerar que uma ter-se-ia desenvolvido a partir da outra, quer como forma abreviada 
(e.g., BDB) quer como forma desenvolvida (vejam-se as objeções de Bergstrásser, op. cit., 
p. 51-4). sheh tem relação com o acadiano sha (Hans BAUER & Pontus LEANDER, 
Historische Grammatik der hebráischen Sprache, p. 264), e parece que as duas palavras 
remontam a um pronome semítico comum ta (Bergstrásser, op. cit., p. 54). Com toda 
probabilidade 'ãsher foi um substantivo que originariamente tinha o sentido de "lugar" 
(KB). Sintaticamente os dois desempenham as mesmas funções, mas parece que sheh foi 
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2299.1 (shã'ab) 

empregado em trechos poéticos ou talvez em outros em que se pode detectar alguma 
influência cananéia. Em favor disso existe uma ocorrência em Jonas 1.7, na boca dos 
marinheiros cananeus, e uma possível ocorrência do vocábulo numa tabuinha cananéia 
datada do século XII ou do final do século Xin a.C. (Frank Moore CROSS Jr., The Canaanite 
cuneiform tabletfrom Taanach, BASOR 190:41-6). O desenvolvimento cronológico dos dois 
vocábulos é o aspecto mais importante da comparação. Geralmente se afirma que sheh se 
limita ao hebraico tardio (BDB), em particular à época em que se supõe ter havido 
influência do aramaico. O ponto de vista é que sheh foi gradualmente substituindo 
'ãsher até que passou a dominar completamente no período rabínico. Esse é então um 
critério utilizado para ajudar a datar um documento como tardio (e.g., Ec, Ct, Jn). 
Determinadas objeções tornam insustentável tal ponto de vista. Primeiro, a identificação 
de sheh com o acadiano sha indica que a palavra é antiga, e pode ser que sheh seja até 
mesmo mais velho do que 'ãsher (Bergstrãsser, op. cit., p. 56). Na verdade seria 
estranho se todas as ocorrências fossem recentes e nenhuma fosse antiga. Segundo, 
ocorrências antigas da palavra indicam que o seu desenvolvimento não é recente. 
Supondo-se que Cross esteja certo, há um exemplo antigo do uso de sheh como pronome 
relativo na tabuinha de Taanaque, em que o texto traz rprsyhtk, "o pagamento (resgate) 
'que' está (foi) estabelecido" (CROSS, op. cit., p. 44-5). Não há motivos sólidos para rejeitar 
a ocorrência bem antiga em Gênesis 6.3. O Cântico de Débora é reconhecido como uma 
composição antiga, e sheh (Jz 5.7) não pode ser refutado sem mais nem menos como uma 
glosa tardia. A explicação apresentada por Bergstrãsser de que o pronome mais antigo 
sheh foi sistematicamente removido por redatores posteriores e substituído por 'ãsher 
(Bergstrãsser, op. cit., p. 43 e s., 56) é um reconhecimento de que sheh é uma palavra 
antiga e não recente! 

Uma terceira objeção é o uso ininterrupto de 'ãsher, em especial em períodos mais 
recentes. Eclesiastes traz o maior número de ocorrências de sheh (68 vezes), mas ao 
mesmo tempo apresenta mais de 90 ocorrências de 'ãsher. Acontece até de as duas 
palavras aparecerem num único versículo, Eclesiastes 8.14 (sheh, duas vezes; 'ãsher, 
três vezes). Se fosse correta a explicação de Gordis acerca deste uso como "um meio-termo 
entre o hebraico bíblico clássico e o hebraico rabínico" (Robert GORDIS, Koheleth: Man and 
his world, p. 417), seria estranho que não houvesse nenhuma ocorrência de sheh em 
certos livros do exílio e do pós-exílio. Há, porém, nesses livros um uso abundante do 
vocábulo supostamente mais antigo 'ãsher (e.g., Dn, mais de 40 vezes; Ez, mais de 180 
vezes; Zc, mais de 30 vezes; Ml, mais de 10 vezes). Além dos exemplos bíblicos, fontes 
extrabíblicas mostram que 'ãsher estava sendo usado constantemente, quando deveria 
estar caindo em desuso. Outro argumento bastante forte são os dados fornecidos pelos 
MMM. sheh é empregado apenas duas vezes, ambas no Documento Cairo Damasco (15.11; 
20.4). Mas nessa mesma obra 'ãsher ocorre mais de 125 vezes, bem como numerosas 
vezes nos outros escritos (cf. Karl Georg KUHN, Konkordanz zu den Qumrantexten, p. 24). 
Seria um erro grave usar sheh como critério para classificar um livro bíblico ou parte dele 
como rccentc. É uma antiga palavra empregada com objetivos poéticos c foi, por motivos 
desconhecidos, posteriormente aceita pelos rabinos em lugar de 'ãsher. 

C.R. 

2299.1 1ND (shã'ab) tirar (água). 

1498 



2300 Jgtâ Cshá'ag) 

Termo Derivado 

2299.1a (mash 'ãb) lugar de tirar água (Jz 5.11, somente). Significado 
incerto. 

O verbo shã'ab ocorre 19 vezes no AT e sempre está associado com tirar água. Isso 
significa que a palavra está associada ao campo semântico da água. Quer o poço ou a 
fonte fosse profunda, quer fosse acessível somente por meio de um túnel, quer a água 
estivesse à flor da terra, era necessário tirá-la a fim de poder usá-la. Às vezes utilizava-se 
uma corda presa a um vasilhame e puxada por meio de uma roldana (NBD, p. 1325). Poços 
ou fontes ficavam do lado de fora bem próximos da cidade ou então dentro dos muros da 
cidade. Havia também túneis que levavam até onde ficavam os suprimentos de água, o 
que era extremamente importante durante a guerra (cf. G. DENVER, The water systems 
at Hazor and Gezer, BA 32:61-8; Yigael YADIN, Megiddo of the kings of Israel, BA 33:89-93; 
ANEP Supplement, p. 366). Pelo fato de a água desempenhar um papel tão importante 
no mundo antigo, como elemento que garantia a vida, refrescava e limpava, o trabalho de 
tirar água era importante, embora considerado um trabalho servil, em geral feito por 
mulheres ou escravos. 

O trabalho diário de tirar água era trabalho para mulheres (cf. 1 Sm 9.11). A 
regularidade do trabalho feminino é acentuada em Gênesis 24.11, não apenas pelo 
particípio feminino que destaca a ação contínua e pelo uso genérico do artigo, mas 
também pelo fato de que a expressão descreve uma hora específica do dia: a "hora em que 
as moças saem a tirar água". Deus, contudo, como resposta a uma oração, usa essa tarefa 
bastante comum de tirar água para indicar a noiva de Isaque (Gn 24.12-21). 

C.R. 

2300 (,shãag) rugir. 

Termo Derivado 

2300a tnz^ü (she'ágã) rugido. 

O verbo shá 'ag tem o sentido de emitir o urro barulhento, cavernoso e estrondoso 
dos leões, e é assim empregado em Amós 3.4, 8; Juizes 14.5; e Salmos 104.21. 

Em Salmos 38.8 191 Davi diz "dou rugidos por causa do desassossego do meu coração" 
(IBB), aqui empregando o verbo shã'ag para descrever os gemidos que claramente 
brotavam do seu íntimo devido aos seus pecados (v. 18) e inimigos (v. 12). Em contraste, 
Salmos 74.4 declara que os inimigos do Senhor "rugiram" (BJ) prazerosamente ao fincar 
os seus estandartes em meio às ruínas da casa do Senhor, a qual conquistaram e 
profanaram. 

Embora os inimigos de Deus rujam vitoriosos por um instante, os profetas falam de 
o Senhor rugir para retribuir com juízo. É assim que Amós 1.2 declara que "o SENHOR 
rugirá de Sião" para julgar. 

Em Ezequiel 22.25 o Senhor descreve os líderes gananciosos de Jerusalém 
("príncipes" de acordo com a LXX; "profetas" segundo o TM) "como os leões rugidores ao 
arrebatarem [i.e., ao emitirem ruídos de dominação sobrei a sua presa" (BJ). De 
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2301 rwtá (shã'â) 

semelhante modo. durante esse mesmo período. Sofonias 3.3 rotula de "leões rugidores" 
os príncipes de Jerusalém. 

s h c ' ã g â . Rugido. Esse substantivo feminino é usado em referência literal ou figurada 
ao rugido. De interesse especial é Salmos 22, que, juntamente com Isaías 53, tão bem 
prediz o sofrimento do Messias. Aqui em Salmos 22.1 (21 o Messias indaga ao Pai por que 
ele está tão distante, "por que se acham longe do meu salvamento as palavras do meu 
bramido". O Messias — deve-se dizer em resposta à pergunta — está rugindo, gemendo, 
tal como o fez Davi em Salmos 38.8 [9] (shã'ag, veja-se acima), devido à sua separação 
do Pai ou ao fato de ter sido abandonado ao juízo da cruz (veja-se 'ãzab), quando carregou 
os pecados de muitos (Mt. 27.46). 

G.G.C. 

2301 nKÜ (shã 'â ) /, fazer barulho, fazer estrondo, reduzir a ruínas (e.g., Is 6.11; 
17.12). 

Termos Derivados 

2301a HlgD (sha'ãwâ) tempestade devastadora (Pv 1.27, somente). 
2301b iTl«B (sh'tyâ) ruína (Is 24.12, somente). 
2301c t p ^ y (shã ' ôn ) bramido (de águas), barulho, estampido, alarido. 

2301d DKÇ? (shé't) ruína. Significado incerto. Encontrado apenas em Lamentações 
3.47, mas cf. shêty em Números 24.17, que faz paralelo com shã'ôn, em 
Jeremias 48.45. 

s h ã ' ô n . Bramido (de águas), barulho, estrépito, alarido. Esse substantivo procede 
da raiz shã'ây que significa "fazer barulho", "fazer estrondo", "reduzir a ruínas". A idéia 
principal do substantivo é a de um grande barulho produzido por águas correntes ou por 
uma grande multidão de pessoas, ou seja, "estrondo", "estrépito", "alarido", "tumulto". 

É empregado 18 vezes no AT e ocorre principalmente nos profetas (oito vezes em Is; 
quatro em Jr; uma em Os; uma em Am). Aparece quatro vezes em Salmos. 

Basicamente a palavra descreve o barulho causado por uma grande multidão de 
pessoas. E o vozerio e o barulho de uma imensa multidão. As atividades da multidão 
podem variar, de modo que surgem diversas conotações. Com freqüência o barulho da 
multidão é o estrépito ensurdecedor de um exército que se prepara para o combate (Is 
13.4 e s.) ou que ataca (Jr 51.55; Os 10.14; Am 2.2; cf. 1QH 2:27). Em outras ocasiões é 
o ruído de uma grande cidade com as suas multidões (Is 66.6), ou o barulho incontido dos 
participantes de uma festa (Is 24.8; mas não Is 5.14), ou o barulho feito por estranhos (Is 
25.5). 

Um emprego mais vivido do vocábulo se acha em passagens em que o barulho da 
multidão é comparado com o ruído agitado, ensurdecedor e turbulento das muitas águas 
do mar (Is 17.12-13; Jr 51.55; ps 65.8; cf. 1QH 2:27). 

Em dois lugares parece que a palavra é usada para descrever satiricamente uma ou 
mais pessoas que são ruidosas e turbulentas, mas na prática não fazem nada. Jeremias 
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2303 (shá 'al) 

chama Faraó de "estrondo" (Jr 46.17, TB; John BRIGHT, em AB, Jereminh, p. 303) e os 
moabitas de "filhos do tumulto" (Jr 48.45; cf. Am 2.2). 

Uma passagem dificílima é Salmos 40.2 [31. O "poço de perdição" (ARA) é, 
literalmente, um "poço de estrondo". Esse podia ser um poço de águas agitadas, com isso 
designando perigo em geral ou referindo-se às águas do mundo inferior. Podia ser 
simplesmente "poço de devastação ou destruição". Talvez um paralelo ou uma alusão a 
esta passagem se ache em 1QH 5:22, onde parece que a palavra é interpretada como o 
vocábulo aramaico seyan, "lama", que tem sons semelhantes (assim o faz T. H. GASTER, 
The Dead Sea Scriptures, ed. rev., Doubleday, 1964, p. 212). 

Um sinônimo constantemente empregado em paralelo é hãmôn (Is 5.14; 13.4; 17.12-
13; Jr 51.55; SI 65.8). Ele também transmite a idéia de barulho, com ênfase naquilo que 
se vê ou se ouve (cf. Theologisches Wõrterbuch zum Alten Testament, v. 2, p. 444-9). 
Talvez um motivo para essas duas palavras aparecerem juntas seja a semelhança de sons 
bem como de significado. 

E interessante assinalar que essa palavra é empregada com o mesmo sentido básico 
nos dois segmentos de Isaías (e.g., Is 5.14; 13.4; 66.6). 

C.R. 

2302 *HÇD (shã'â) //, olhar atentamente. Esse verbo ocorre somente uma vez, no 
hitpael (Gn 24.21). 

rnKO (sha awâ). Veja o n? 2 301a. 
(sh"ôl). Veja o n? 2 303c. 

(shã'ôn). Veja o n? 2 301c. 
BKÜ (sh"át). Veja o n! 2 345a. 
TVJMj (she *iya). Veja o n? 2 301b. 

2303 bKÜ (shá al) perguntar, inquirir, tomar emprestado, pedir. 

Termos Derivados 

2303a tnbfcd Wélâ) pedido, exigência. 
2303b tn^tpü (mish 'ãlà) petição, desejo. 
2303c t^iKÜ (sh"ô l ) sheol, túmulo, inferno, cova. 

O verbo shã'al ocorre 176 vezes no AT, quase sempre no qal. Aparece seis vezes no 
aramaico de Daniel e Esdras, em que a forma é sh"él (Dn 2.10-11, 27; Ed 5.9-10; 7.21). 

No AT shã'al significa "pedir" ou "indagar" algo a alguém, quer seja a solicitação de 
algum objeto físico (Êx 3.22) ou de alguma informação (Gn 32.17 [18]), quer seja o pedido 
de que alguém morra (Jó 31.30), quer seja a exigência feita por um superior a alguém que 
lhe é inferior (Jó 38.3), quer seja a súplica feita por alguém (Pv 20.4). Pode denotar o 
pedir um favor para uso temporário (Êx 22.14 [13]) ou, num sentido menos forte, "buscar", 
"desejar" (Ec 2.10). Normalmente após o verbo vem o acusativo da pessoa a quem se faz 
o pedido ou da coisa solicitada e às vezes ambos, num duplo acusativo (e.g., SI 137.3, "Pois 
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2303 (shá 'al) 

pediram-nos, nossos captores, palavras de cântico", lit.). Infelizmente a KJV traduziu esse 
verbo por "pedir emprestado" em Êxodo 3.22; 11.2; e 12.35. Mas o vocábulo geralmente 
não envolve uma dívida a pagar, e muito menos neste contexto. 

Repetidas vezes no AT usa-se shã 'al em referência a homens e mulheres que pedem 
ou deixam de pedir a orientação divina, i.e., consultam ou deixam de consultar o Senhor. 
Davi, um homem segundo o coração de Deus, "consultou ao SENHOR" (e.g., 1 Sm 23.2; 
30.8; 2 Sm 2.1; 5.19, 23; 1 Cr 14.10, 14). Mas em Josué 9.14 os líderes de Israel "não 
pediram conselho ao SENHOR" (lit., "não consultaram a boca de Iavé"), e lê-se em Isaías 
30.1-2, "ai dos filhos rebeldes, diz o SENHOR, (...) que descem ao Egito sem me consultar!". 
Com o mesmo sentido utiliza-se shã'al para designar a consulta pecaminosa a 
divindades pagãs, como em Ezequiel 21.21 1261, "porque o rei de Babilônia (...) 'interroga' 
os ídolos do lar, examina o fígado". 

Também se usa shã'al para designar o pedido de algo e, freqüentemente, esse 
pedido também é dirigido a Deus. Desse modo Salmos 122.6 admoesta: "orai pela paz de 
Jerusalém!". E Isaías 7.11 mostra o profeta desafiando o perverso Acaz: "Pede ao SENHOR 
teu Deus um sinal". Dentre as coisas que o AT menciona que foram pedidas a Deus se 
encontram: entendimento, vida, um rei, um filho para a estéril, chuva e, em Isaías 58.2, 
'leis justas" (BJ). Dessa maneira, no AT os homens e as mulheres não apenas "pedem" 
Cshã 'al) orientação a Deus (veja-se acima), mas suplicam-lhe, por meio de oração ou de 
um profeta, que atenda as necessidades que experimentam na vida. 

sh e*élâ. Pedido, petição, exigência, empréstimo. Esse substantivo feminino aparece 
15 vezes no AT, inclusive a única ocorrência na forma she'êla \ em Daniel 4.17 [141, no 
trecho em aramaico de Daniel. Designa sempre um "pedido" ou "petição", quer feito a uma 
pessoa (Jz 8.24, o pedido de ouro que Gideão faz aos homens de Israel), a um rei (Et 5.6 
e ss., o pedido feito por Ester ao rei Assuero para que este participe de um banquete) ou 
ao próprio Deus (1 Sm 1.27, a oração em que Ana pede um filho a Deus). 

m i s h ' ã l â . Petição, desejo. Esse substantivo feminino ocorre apenas duas vezes no AT: 
em Salmos 20.5 [61, "satisfaça o Senhor todas as tuas petições" (EBB), e em Salmos 37.4, 
"ele [o SENHORl satisfará aos desejos do teu coração". E muito interessante que essas duas 
ocorrências falam da abundância com que Deus atende aos pedidos que, em meio aos 
malfeitores e em tempos difíceis, aqueles que amam o seu nome lhe fazem em oração. 

G.G.C. 

she 'ôl. Sepultura, inferno, sheol, cova. As traduções oscilam entre "sepultura", 
"inferno", "cova", "sheol", e palavras correlatas. A etimologia é incerta. O vocábulo não 
ocorre fora do AT, à exceção de uma única vez nos papiros judaicos de Elefantina, em que 
é usado com o sentido de "sepultura" (A. COWLEY, Aramaic papyri ofthe fifth century B.C., 

Oxford, 1923, n? 71:15). A palavra obviamente se refere de alguma maneira ao lugar dos 
mortos. 

Há grande divergência de opinião acerca do significado do termo, o que é em parte 
causado por diferentes maneiras de entender o ensino do AT sobre a vida futura. Snaith, 
por exemplo, sustenta que o AT nada ensina a respeito, à exceção do período 
intprtestampntárin de Daniel 12.2 e no "terceiro Isaías" (Is 26.19; N. H. SNAITH. The 
disíinctive ideas of the OT, Schocken, 1964, p. 89). Dahood, numa posição bem oposta, 
encontra ensinos sobre a vida futura ao longo de Salmos e em outros livros do AT (veja-se 
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a bibliografia). O autor deste verbete sustenta que a existência da vida futura é afirmada 
em muitas passagens do AT, embora não se apresentem detalhes a respeito. O estado 
intermediário e o destino dos ímpios recebem menos atenção. A ressurreição dos justos 
é clara e repetidamente anunciada. 

Um dos problemas de sh"ôl é que homens tanto bons (Jacó, Gn 37.35) quanto maus 
(Coré, Datã, etc., Nm 16.30) vão para lá. Isso levou a igreja primitiva a sustentar que os 
santos do AT iam para um limbus patrurn, uma espécie de nível superior do Sheol, do qual 
Cristo os livrou quando da sua ressurreição (1 Pe 3.19; Ef 4.9-10). Essas passagens do NT 
são bastante problemáticas. A primeira provavelmente se refere apenas à pregação de Noé 
pelo Espírito de Cristo; a segunda se refere à descida de Cristo dos céus e à sua volta para 
lá. 

Em vez de defender uma teoria de que o Sheol estaria dividido em dois 
compartimentos, é mais fácil sustentar um duplo significado para a palavra sh"ôl. Pode-
se afirmar que originariamente a palavra significava apenas "sepultura", "túmulo", e 
passou a designar especificamente "inferno". "Inferno" é o sentido mais enfocado na 
literatura bíblica posterior do que no Pentateuco. 

Um ponto de vista comum hoje em dia é que she'ôl é um nome para o mundo 
subterrâneo dos mortos (Dahood e muitos outros). O problema com tal ponto de vista é 
de natureza teológica. Será que o AT, contradizendo o NT, ensina que, após a morte, todos 
os homens vão para um lugar escuro e sombrio onde os mortos nada sabem e onde estão 
separados de Deus? De acordo com registros mesopotâmicus, todas as pessoas vao para 
o mundo subterrâneo dos mortos, vivem em trevas e tristeza, comem barro e são 
atormentadas de diversas maneiras. Não há tortura ardente. Uma vez que o NT ensina 
algo bem diferente (Lc 23.43), seria possível sustentar um outro ponto de vista para o AT? 

Um terceiro ponto de vista é de que o she'ôl não descreve o lugar aonde vão as almas 
dos homens, mas o lugar aonde vão os seus corpos, a sepultura. O lugar para onde vão 
as suas almas é algo que se sabe a partir de outros trechos das Escrituras (Êx 3.6; Mt 
22.32). Esse ponto de vista é atraente. Evita, de um lado, a teoria bastante artificial dos 
dois compartimentos e, de outro, a teoria teologicamente questionável de que no mundo 
subterrâneo (ou no lugar dos espíritos dos que morreram) não há diferenças, sendo um 
lugar em que todos vivem em trevas sombrias e levam uma existência tenebrosa. Esse 
ponto de vista não favorece idéias como a do sono da alma ou a da aniquilação dos ímpios, 
pois se refere apenas ao destino dos corpos. Não trata da situação das almas das pessoas 
até a ressurreição. A pergunta então é: nas diversas passagens a palavra pode ser 
adequadamente interpretada como "sepultura"? 

O espaço limitado impede um exame detalhado, mas pode-se reunir um bom número 
de versículos em que o sentido "sepultura" é o único que parece fazer sentido. As quatro 
ocorrências de Gênesis se referem todas a Jacó descer com tristeza à sepultura. As 
referências a Joabe e a Simei, em 1 Reis 2.6, 9, são parecidas. À exceção de oito 
passagens, todas as demais aparecem em textos poéticos, e pode ser que sh"ôl seja 
simplesmente um sinônimo poético de qeber, que é empregado 71 vezes com o sentido de 
"sepultura" (e o verbo qãbar é usado todas as 132 vezes com o significado de "sepultar"). 
Duas passagens do AT em que aparece a palavra she'ôl (SI 16.10 [111; Os 13.14) são 
citadas no NT (At 2.27; cf. 13.35 e 1 Co 15.55). No primeiro caso a passagem é usada para 
dar apoio a Cristo ter ressuscitado corporeamente da sepultura; a segunda, a ressurreição 
dos crentes. 
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2303 brçp (shá'al) 

É significativa a serie de usos cm Ezequiel 31 e 32. Numa linguagem bastante 
poética o profeta declara que Faraó, o rei do Egito, cairá diante do rei de Babilônia, assim 
como acontecera com a Assíria. As expressões empregadas são instrutivas. A Assíria 
estava fadada à morte. Descrevem-se Elão, Meseque, Tubal e as nações como mortas, 
jazendo junto com os incircuncisos, com os mortos à espada. Ezequiel diz que todos estes 
estão no sh"ôl (31.15, 16, 17; 32.21, 27). Estão no qeber, "sepulcro" (32.22, 23, 25, 26). 
A palavra bôr, "cova", é usada oito vezes acerca deles (31.14, 16; 32.18; 23, 24, 25, 29). A 
expressão 'erets tahtit, "terra embaixo" (NIV), é empregada cinco vezes (31.14, 16, 18; 
32.18, 24). Em uma oportunidade se diz que seus sepulcros (qeber) estão nos lados ou nas 
profundidades (yerek) da cova (6ôr; 32.23). Deve-se lembrar que em 42 das 62 ocorrências 
de bôr, este substantivo significa simplesmente um buraco cavado no chão: uma cisterna, 
um poço ou um calabouço. Na Palestina as sepulturas também eram cavadas dessa 
maneira, geralmente na rocha, e os 20 outros usos de bôr dizem respeito ao buraco dos 
mortos, palavra com toda naturalidade interpretada como sepulcro ou túmulo. Com 
freqüência esses túmulos possuíam prateleiras cavadas nas laterais, onde se punham os 
corpos. Este escritor participou da exeavação de um túmulo em Dotã, o qual possuía três 
dessas prateleiras, nas quais muitos corpos tinham sido postos junto com uma grande 
quantidade de vasos de barro e pontas de lanças (cf. Ez 32.27, "desceram ao sepulcro 
[she o/l com suas próprias armas de guerra"). A cena descrita é de uma matança e um 
sepultamento universais. "Lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada" (32.21). 
Aqui sh"ôl significa simplesmente "sepultura", conforme também o sustenta A. Heidel 
em um importante estudo (veja-se bibliografia). 

É semelhante o uso em Isaías 14.11-20, que fala do rei de Babilônia. Empregam-se 
as mesmas palavras: sh"ôl (duas vezes: w . 11, 15), bôr, "abismo", "cova" (duas vezes: w . 
15, 19), qeber, "sepultura" (uma vez: v. 19), e o verbo qãbar (uma vez: v. 20). São 
interessantes os versículos 18-20. A maioria dos reis tem um funeral régio e jaz com todas 
as honras nos túmulos (bayit, "casa"; ARA, "túmulo"). Mas esse rei jaz coberto de mortos 
em combate, pisoteado, sem ser sepultado com seus pais e com as honras dadas aos reis. 

Em Jó 17.13-16 diz-se que sh"ôl é como uma cama nas trevas, a qual tem como 
características o pó, o verme e a putrefação — um quadro perfeito de um túmulo na 
Palestina. Jó 24.19-20 também fala do verme que se banqueteia com aqueles que estão 
no sh"ôl. Jó 21.13 apresenta o problema daqueles que prosperam na vida e têm uma 
morte tranqüila. Jazem lado a lado com outros no pó, e os vermes os cobrem (v. 26). Fica 
claro que aí a palavra significa sepultura. Deve-se comparar o paralelo entre sh'ôl e 
'ãbaddôn, "destruição" (ARA, "abismo") em Jó 26.6, com o paralelo entre qeber, 
"sepultura", e 'ãbaddôn em Salmos 88.11 [12] (cf. o uso de sh"ôl em SI 88.3 [41, qeber 
no w . 5 [6] e bôr nos w . 4, 6 [5, 71). A mistura de vocábulos neste salmo faz lembrar o 
que acontece em Ezequiel 31 e 32. O paralelo entre sh"ôl e 'ãbaddôn torna a ocorrer 
em Provérbios 15.11 e 27.20 (cf. Pv 30.16). 

Um exame completo de todas as passagens não cabe no espaço disponível. Várias 
passagens não são conclusivas e poderiam referir-se ao livramento de castigo futuro, como 
em Provérbios 15.24; 23.14; Salmos 86.13 (mas cf. SI 88.3 [4] e 89.48 [49]), como também 
ao livramento de uma morte prematura. 

Existem três passagens que empregam sh' 'ôl com o sentido de abismo profundo, às 
vezes em contraste com "céu" (SI 139.8; Jó 11.8; Am 9.2; e cf. Dt 32.22; Is 57.9). Deve-se 
recordar que os hebreus não tinham minas de ouro ou poços de petróleo profundos para 
ter uma idéia de profundidade. Os túmulos reais de Ur foram cavados com nove metros 
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2304 (shã'an) 

de profundidade. O contexto de Amós 9.2 apresenta o contraste das alturas do Carmelo 
com o fundo do mar. Tais figuras de linguagem para designar profundidade podem muito 
bem ter surgido a partir do significado de "túmulo". 

Quanto ao uso em Números 16 e as expressões semelhantes em Salmos 55.15 [16], 
a cena é de Coré, Datã e Abirão, junto com suas famílias e todos os seus bens, serem 
enterrados vivos. É verdade, sem dúvida alguma, que foram para o inferno (pelo menos 
os líderes da rebelião), mas tudo o que o texto menciona é a catástrofe natural com a qual 
foram mortos. 

Se está correta essa interpretação de she'ôl, então o emprego desse vocábulo não 
apresenta uma descrição da situação dos mortos, não se podendo dizer, portanto, que 
estão na penumbra, nas trevas, no caos, no silêncio, que não são lembrados, que são 
incapazes de louvar a Deus, que nada sabem. Tal ponto de vista é quase sinônimo da 
idéia não-bíblica do sono da alma. Pelo contrário, os textos estudados apresentam o 
quadro de um túmulo típico na Palestina: escuro, cheio de pó, com ossos misturados e 
onde "esta pobre língua, de fala balbuciante e gaguejante, jaz silenciosa na sepultura". As 
almas de todos os homens não vão para um único lugar. Mas todas as pessoas vão para 
a sepultura. Quanto ao destino das almas dos homens no estado intermediário, o AT não 
diz praticamente nada. Na realidade o NT também não diz quase nada, mas aquilo que 
diz é decisivo... Os salvos vão para o céu e para a bem-aventurança; os ímpios vão para 
o inferno e o tormento. No AT a esperança do justo é a vida com Deus, ao passo que os 
ímpios não possuem essa esperança. Cf. a interpretação que Dahood faz de Salmos 23.6; 
17.15 e outras passagens (Psalms I, em AB, in loc.), e também de Provérbios 23.18; 24.14, 
20 (M. D A H O O D , Proverbs and northwest semitic philology, Pontificai Biblical Institute, 
1963, p. 48, 51). Inúmeros outros versículos se referem à vida ressurreta que por fim 
existirá num novo céu e numa nova terra, mas isso é assunto para outro estudo. 

Bibliografia: — B U I S , H . Sheol. In: ZPEB. v. 5, p. 395. — D A H O O D , M. Psalms. In: 
AB . v. 3, p. xli-lii. — D A V I D , John D . The future life in Hebrew thought during the pre-
Persian period. PTR 5:631-41. — G O R D I S , Robert. Studies in Hebrew roots of contrasted 
meanings. JQR 27:33-58. — H A R R I S , R. L. The meaning of the word sheol as shown by 
parallels in poetic passages. JETS 4:129-35. — HEEDEL , A. Death and the afterlife. In: The 
Gilgamesh epic. cap. 3. University of Chicago, 1946. p. 137-223. — H O O K E , S. H . Life after 
death: V . Israel and the after-life. exp T 76:236-9. — S U T C L I F F E , E . F . The OT and the 
future life. 1947. — TDNT. v. 1, p. 146-8. — THAT. v. 2, p. 841-3. 

R.L.H. 

2304 (shã 'an) descansar, estar tranqüilo, estar à vontade. 

Termo Derivado 

2304a (sha'ãnãn ) sossegado, tranqüilo, seguro (adj); segurança, 
orgulho, arrogância (subst.). 

O verbo shã'an indica a idéia de estar tranqüilo e sossegado. Em Jeremias 48.11 
Moabe é censurado por ter-se acomodado a seus caminhos pecaminosos, e por causa disso 
o profeta de Deus anuncia o juízo que vem sobre aquele povo. 
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2305 (shá 'ap ) 

De conformidade com Provérbios 1.33, aquele que dá ouvidos à sabedoria 
experimentará tranqüilidade (shã'an). E, de acordo com o lamento de Jó (Jó 3.18), a 
morte também dá descanso. No entanto, o Senhor é a derradeira fonte da verdadeira 
tranqüilidade e, empregando esse verbo em Jeremias 30.10 e 46.27, ele promete, no final, 
restaurar a nação de Israel, e o povo de Deus ficará sossegado (30.10) e tranqüilo (46.27), 
pois "não haverá quem o atemorize [i.e., a Jacó]". Esse estado de paz, restauração plena 
e ausência total de medo até agora nunca aconteceu para um Israel convertido; é algo 
aguardado. 

sha'ànãn. Sossegado, tranqüilo. Esse adjetivo descreve a situação daquele que vive 
em paz e tranqüilidade e, desse modo, é empregado com sentidos tanto positivos quanto 
negativos, "tranqüilo" e "indolente", e como substantivo, "orgulho". 

Em 2 Reis 19.28 (mas não no trecho paralelo de Isaías 37.29), a ARC traz "por causa 
do teu furor contra mim, e porque a tua revolta [sha'ãnãn1 subiu contra mim". A 
tradução "revolta" dá uma idéia errada (tendo sido provavelmente confundida com 
shã'ôn, "tumulto", "barulho"), pois sha'ãnãn é um substantivo que provavelmente tem 
0 sentido de "arrogância", ou seja, o orgulho e o pouco caso com que a Assíria ameaçou 
destruir Jerusalém e a casa do Senhor. Contra essa tranqüilidade pecaminosa por parte 
dos inimigos de Deus, o Senhor se levantou e o seu anjo destruiu numa única noite o 
imenso exército de Senaqueribe, dando assim descanso a Ezequias. 

G.G.C. 

15 (sha'ãnãn ) . Veja o n? 2 304a. 

2305 r (shã 'ap) I, anelar, suspirar por, ansiar (e.g., Is 42.14, Jr 2.24). 

2306 (shã 'ap) //, esmagar, pisar (e.g., Am 8.4; Ez 36.3). 

2307 "1KD (shã 'ar) I, restar, remanescer, ficar para trás. 

Termos Derivados 

2307a +182? (sh* 'ãr) resto, sobra, remanescente. 

2307b -ÍTTHK0 (sh'erít) restante, remanescente. 

shã 'ar é usado principalmente nos graus nifal e hifil. Ocorre uma vez no qal, em 
1 Samuel 16.11. 

shã'ar aparece 130 vezes, e suas formas derivadas aparecem outras 121 vezes. 
Provavelmente deva-se fazer distinção entre esta raiz e sh"êr (da raiz sh'r II), "carne", 
"comida", "relacionamento consangüíneo", "vingança de sangue", que aparece em hebraico, 
aramaico e até mesmo num cognato árabe. 

Parece que shã 'ar é empregado quase exclusivamente para designar a condição de 
sobreviver a um processo de eliminação. Esse processo de eliminação pode acontecer por 
causas naturais (Rt 1.3, o marido de Noemi morreu, e ela "ficou sów, BJ). Pode também ser 
algo provocado pelo homem (1 Sm 9.24, "eis o que sobrou", lit.; nessa passagem Samuel 
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2307 1 Kü (shã'ar) 

está falando do pedaço de carne que foi intencionalmente deixado para Saul comer). A 
eliminação ainda pode ser resultado direto da intervenção divina (Êx 10.19, "nem ainda 
um só gafanhoto restou em todo o território do Egito", quando Deus os mandou embora 
com um vento forte). Contudo, qualquer que seja a causa, shà 'ar aponta para aquilo que 
resta ou sobrevive. Por exemplo, 1 Samuel 16.11, "resta ainda o mais novo" (MM), com o 
que Jessé informa Samuel de que o profeta havia examinado todos os filhos, à exceção 
daquele que ainda "resta", por assim dizer um sobrevivente das entrevistas anteriores de 
Samuel. 

sh"ãr. Resto, sobra, remanescente. Esse substantivo é empregado 26 vezes. É 
sinônimo de sh"êrit (veja-se abaixo). Na LXX o vocábulo é às vezes traduzido por 
kataleimma, que também é empregado para traduzir sh"êrít (Is 10.22; cf. Gn 45.7). 

Contudo, em geral, sh"ãr foi traduzido na LXX pelo particípio passivo aoristo de 
kataleipõy "aquilo que foi deixado". Por esse motivo os primeiros rabinos parecem ter 
entendido a palavra como um simples particípio da raiz shá 'ar. BDB diz que esse é um 
vocábulo tardio (p. 984), provavelmente porque não é usado em parte alguma do 
Pentateuco. De qualquer forma refere-se àquilo que sobreviveu a uma destruição, a um 
juízo ou a uma catástrofe, e, à semelhança de sh"êrit, pode designar o que sobra de 
árvores, dinheiro ou cidade (Is 10.19; 2 Cr 24.14; 1 Cr 11.8), o remanescente da Síria (Is 
17.3), um remanescente histórico de Israel que então vivia (Ne 10.28 [291) ou aquele 
bendito e derradeiro remanescente profético de Israel, o que ainda há de vir (Is 11.11, 16). 

Em Isaías 7.3 utiliza-se she'ãr como parte do nome de um dos filhos de Isaías, 
sh"ãr yáshüb, literalmente "Um resto retornará". Esse nome testemunhou ao perverso 
rei Acaz bem como a todo o Israel que, devido aos pecados deles, Deus estava na 
iminência de expulsar Israel de sua terra — contudo, pela graça de Deus, ali ainda 
restava aquela grandiosa promessa de que algum dia um remanescente de fato voltaria! 

sh c 'êr it . Restante, remanescente, posteridade, resto, sobreviventes. Esse 
substantivo, em cada vez que é empregado, transmite a idéia básica da raiz de shã 'ar 
e designa aquilo que sobreviveu a um processo prévio de eliminação ou a uma catástrofe. 

sh' 'êrtty "porção restante", pode ter os seguintes sentidos: 1) Aquilo que, fora de seu 
contexto, não é moralmente bom nem ruim (e.g., Is 44.17, "então do resto faz um Deus"; 
nessa passagem o profeta fala simplesmente de um pedaço de madeira que sobra da 
fogueira. Até que os pagãos façam com ele a escultura de um deus, é apenas um pedaço 
de madeira, que não é moralmente bom nem mau). 2) Um resto ruim. 3) Um resto bom 
(e.g., Gn 45.7, "Deus enviou-me adiante de vós, para que vos fique um resquício sobre a 
terra"; aqui José fala da incumbência que, da parte de Deus, recebeu de livrar os 
israelitas da fome). 

Quando aplicado a sobreviventes humanos, sh"êrtt pode referir-se a amalequitas 
(1 Cr 4.43) ou a pagãos de Asdode (Jr 25.20). 

Porém, na imensa maioria dos casos o contexto mostra que o remanescente é aquele 
que procedeu ou procederá da casa de Israel. Aqui ainda pode referir-se a um 
remanescente fora do Israel geográfico, o qual existia e vivia durante a vida da 
personagem ou escritor bíblico, sendo, por conseguinte, um remanescente histórico. Esse 
é o caso em passagens como Isaías 37.4, em que Ezequias, sete séculos antes de Cristo, 
pede a Isaías que faça "orações pelos que ainda subsistem", ou seja, aqueles israelitas que 
ainda sobreviveram em Jerusalém depois de a Assíria ter, tempos antes, matado e levado 
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2308 1WD (sh V) 

embora em cativeiro o Reino do Norte. Esse remanescente ainda estava vivo quando 
Ezequias assim se referiu a eles. 

she'êrit, contudo, no que pode ser o uso mais misterioso da palavra, é um termo 
técnico empregado pelos profetas na designação do remanescente futuro e derradeiro de 
Israel, a saber, aqueles judeus que sobreviverem a esta era presente, sobre os quais Deus 
derramará todas as bênçãos que têm sido prometidas a Israel ao longo dos séculos. Nesse 
sentido sh"êrit é usado em Zacarias 8.6, 11, 12 para designar o remanescente de Israel 
numa época em que Jerusalém será chamada de "cidade fiel" (Zc 8.3), quando crianças 
brincarão em suas ruas (8.5), quando isso será maravilhoso (8.6), quando Deus o chamará 
de "meu povo" e o terá trazido do oriente e do ocidente (8.7), quando Deus será o Deus 
dele "em verdade e em justiça" (8.8), quando sua agricultura prosperará com muita chuva 
(8.12), quando Israel e Judá serão uma bênção e não uma maldição (8.13), quando as 
nações enviarão representantes para adorarem o Senhor em Jerusalém (8.22) e quando 
pessoas das várias nações reconhecerão que Deus novamente habita com Israel de uma 
forma especialmente abençoada (8.23). 

Qualquer pessoa sem preconceitos teria grande dificuldade em entender que as 
passagens acima e outras semelhantes se referem ao remanescente de Israel em qualquer 
período de sua história passada — contraste-se, por exemplo, com Apocalipse 11.8, em que 
João chama a Jerusalém do primeiro século de "Sodoma e Egito"! Desse modo, por fim, 
depois da grande tribulação, Deus cumprirá todas as suas promessas de bênção sobre a 
nação que procedeu de Abraão e o fará ao abençoar o remanescente, aqueles que, pela 
graça, sobreviverem ao tempo, às crueldades humanas e ao juízo divino (como em Rm 
11.25-29). 

Talvez seja de interesse assinalar que a LXX (c. 270 a.C.), ao traduzir sh"êrit, 
empregou as palavras gregas kataleimma (Gn 45.7; 2 Sm 14.7) e kataloipa (Jr 6.9; Zc 8.6), 
ambas tendo o mesmo significado de "aquilo que é deixado para trás". Hoje, quase dois 
mil e quinhentos anos depois de Moisés ter, pela primeira vez, empregado sh*erít em 
Gênesis 45.7, ainda encontramos a palavra definida no primeiro dicionário israelense, o 
de Ben-Yehuda, como "remanescente, restante, resto" (Ehud BEN-YEHUDA & David 
WEINSTEIN, Hebrew-English dictionary, p. 287). 

Bibliografia: — CAMPBELL, J. C. God's people and the remnant. SJT 3:78-85. — 
HEATON, E. W. The root and the doctrine of the remnant. JTS 3:27-39. — TDNT. v. 4, 
p. 196-209. — THAT. v. 2, p. 844-54. 

G.G.C. 

2308 1 WD (sh V). II. Ace i ta como raiz de: 

2308a "IKp (sh"ér) carne, comida, corpo, parente próximo, parenta 
próxima. 

A obra Englishman's Hebrew concordance alista 16 usos dessa palavra, e BDB é da 
opinião de que ela deriva da raiz sh 'r II, "vingança de sangue (...) talvez originariamente 
sangue" (p. 984; mas cf. o acadiano Sêru, "carne"). Oito dos 16 usos dessa palavra 
ocorrem no Pentateuco (e.g., Êx 21.10; Lv 18.6, 12, 13). 

Bibliografia: — TDNT. v. 7, p. 105-24. 
G.G.C. 
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2311 nilÇ cshãbâ) 

nnKS (sh"érít). Veja o n? 2 307b. 

HKü (shê't). Veja o n? 2 301d. 

2309 IG© (sAòò). I. Aceita como raiz de: 

2309a 0T22V (sh'bãbim) lascas (Os 8.6). 

2310 (shbb). n . Aceita como raiz de: 

2310a (shábib) chama (Jó 18.5). Significado incerto. 

CTIDÇ (sh'bãbim). Veja o n? 2 309a. 

2311 rÇÇ (shãbâ) levar cativo. 

Termos Derivados 

2311a (shebi) cativeiro, cativos. 

2311b ÍT3Ç (sh'biyâ) mulher cativa. 

2311c t n p u (shibyâ) cativeiro, cativos (substantivo coletivo). 
2311d t n ^ d (s/*'6üí) cativeiro. 

231 l e (sA*6ô) pedra preciosa do peitoral do sumo sacerdote. Derivação 
incerta. 

No AT shãbâ transmite principalmente a idéia de uma força militar ou paramilitar 
que subjuga um adversário e então se apossa dos homens, mulheres, crianças, animais 
e bens da parte derrotada. Uma vez que campos de concentração eram praticamente 
desconhecidos no AT, em geral depois da batalha os adultos sobreviventes de sexo 
masculino eram mortos à espada. De sorte que, depois de os amalequitas terem vencido 
Ziclague, 1 Samuel 30.2 conta que eles levaram "cativas as mulheres", e os versículos 
seguintes mostram claramente que as crianças também estavam entre esses prisioneiros. 
Em 1 Crônicas 5.21 se encontra um exemplo de rebanhos sendo levados cativos, e em 2 
Crônicas 21.17 é a riqueza do rei Jeorão que é levada embora juntamente com as suas 
mulheres e filhos. 

Um uso curioso de shãbâ se vê na expressão "levaste cativo o cativeiro" (SI 68.18 
[19]) e "levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro" (lit., Jz 5.12). Parece que essa 
expressão, shãbâ shebi, significa que Iavé em Salmos 68 e Baraque em Juizes 5 tomaram 
cativo um grande grupo de pessoas que já eram cativas (sh'bt). Salmos 68.18 [19] se refere 
claramente à ascensão gloriosa e triunfal de Iavé com a arca até o monte Sião e 
Jerusalém e, figuradamente, ao levar cativos todos os seus adversários. Entretanto, Paulo 
em Efésios 4.8 entende que esse versículo simboliza a ascensão de Cristo quando ele 
também se levanta triunfantemente sobre o exército de inimigos agora feito cativo. (Veja-
se comentário sobre SI 68.18 [19] em A. F. K I R K P A T R I C K , Psalms, Cambridge, University 
Press, 1939. Acerca de Ef 4.8, veja-se Albert B A R N E S , Notes on the NT, reimpresso por 
Baker, 1957.) 
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Isaías 61.1 fala de alguém que o Senhor "ungiu" (mãshah - Messias), em quem o 
Espírito do Senhor habitava, o qual viria para "proclamar libertação aos cativos". Aqui 
se utiliza metaforicamente esse termo militar para descrever a ação de a pessoa ser 
espiritualmente libertada do pecado e de Satanás. Em Lucas 4.18 Cristo aplica essa 
passagem a si mesmo e, por esse motivo, desperta a ira daqueles que pertenciam à 
sinagoga que ele freqüentava em Nazaré. 

Por essa razão Paulo, em Efésios 4.8, entende que Salmos 68.18 [19] mostra o 
Messias tomando cativos os seus adversários; e Cristo interpreta que Isaías 61.1 mostra 
o Messias libertando os cativos. 

shebi. Cativeiro, cativo, prisioneiro. Esse substantivo masculino, empregado 47 vezes 
no AT, em pelo menos três dentre cada quatro ocorrências tem o sentido de "cativeiro". Ou 
seja, ele se refere à situação em que pessoas e/ou animais (e.g., cavalos em Am 4.10) são 
levados cativos por um grupo militar ou paramilitar hostil, o que gera uma perda de 
liberdade, várias privações e sofrimentos, e geralmente um abandono forçado de seus lares 
para um lugar da escolha dos captores, em geral um país estrangeiro. 

As vezes shcbi é usado como coletivo, referindo-se a "cativos" ou "prisioneiros" como 
um grupo, por exemplo, Números 21.1, o "rei de Arade (...) levou alguns deles cativos". 

Em 721 a.C. o Reino do Norte, Israel, foi disperso pela Assíria, e em ondas sucessivas 
em 606, 597 e 586 a.C. a Babilônia levou o Reino do Sul, Judá, para o cativeiro. É assim 
que Jeremias pranteia o fato de que os filhos da filha de Sião "tiveram de ir para o 
cativeiro" (Lm 1.5). No entanto, esse profeta choroso enxerga mais adiante e apresenta 
a promessa de Deus a Israel de que algum dia ele salvaria Israel "da terra do exílio (...) 
e não haverá quem o atemorize" (Jr 30.10). 

sh"bit, sh^büt. Cativeiro. Essas grafias alternativas do que parece ser a mesma palavra 
ocorrem aproximadamente 35 vezes no AT. As ocorrências se acham entremescladas nos 
textos do Kethib e do Qere. Por exemplo, veja-se o comentário de KD sobre Ezequiel 16.53, 
em que esta palavra aparece nada menos do que cinco vezes. 

Em Números 21.29 sh'bit se refere ao cativeiro dos filhos de Moabe e é empregado 
como sinônimo de shebi, "cativeiro". Nos outros 34 casos em que esta palavra, shebit, 
aparece, ela é empregada numa expressão idiomática junto com o verbo shüb, "voltar", 
"retornar", em referência a um cativeiro que terminou ou há de terminar. É assim que em 
Salmos 85.1 [2] se lê: "Senhor, (...) fizeste regressar [shüb] os cativos [shebit] de Jacó" 
( I B B ) . O S versículos seguintes mostram que o fim do cativeiro é acompanhado de: a) a ira 
de Deus desviar-se do povo; b) um perdão dos pecados passados; e c) uma restauração à 
posição anterior de favor e bênçãos. [A expressão foi, no entanto, estudada mais 
detalhadamente por Dahood (Psalms III, em AB, p. 218), que cita a literatura pertinente. 
Ele cita a expressão cognata aramaica encontrada na Inscrição de Sefira para mostrar 
que os vocábulos hebraicos shebit e sh'bút não derivam de shãbâ, "levar cativo", mas são 
acusativos cognatos de shüb, "restaurar". No AT a expressão freqüentemente tem o sentido 
de "restaurar a sorte de" (Jó 42.10, NIV; cf. IBB), embora, é claro, às vezes isso envolva 
uma restauração do cativeiro. Naturalmente tudo isso incluía bênção, alegria e fim da ira 
de Deus. R.L.H, ] 

Pode ser que os escritores hebreus achassem que essa aliteração entre shüb e shebüt 
bem transmitisse o jubiloso anúncio do fim do cativeiro. Certamente há um toque de 
regozijo mesmo em Jeremias 29.14, quando o profeta da ruína de Judá olha mais adiante 
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para ver aquele dia de shúb sh'bit, quando os dias do cativeiro de Judá derem meia-volta 
e Judá for restaurado uma vez mais ao seu Senhor. Veja-se ainda Jó 42.10. 

shibyâ. Cativeiro, cativos (substantivo coletivo). Palavra empregada nove vezes no 
AT, sempre com referência àqueles capturados durante e depois de ações militares, por 
exemplo, Deuteronômio 21.11; 2 Crônicas 28.5, 11, 13, 14. 

G.G.C. 

"Q0 (shebô). Veja o n? 2 311e. 

C O ? (,sh'bút). Veja o n? 2 311d. 

b^Ç (sh'búl). Veja o n? 2 316d. 

IJiaÇ (.shãbüa0. Veja o n? 2 318d. 

(shebà'á). Veja o n? 2 319a. 

2312 *r?2D (shãbah) I, acalmar, tranqüilizar. (Usado somente no piei e no hifil.) 

Esse verbo possui cognatos em árabe e acadiano que têm o sentido de "estar livre de 
preocupações" e "ficar calmo", respectivamente. Salmos 65.7 [81 apresenta o Deus Todo-
poderoso acalmando as ondas violentas. Jesus também acalmou o mar agitado (Mt 8.23-
27). 

2313 (shãbah) II, louvar, elogiar. (Somente no piei e no hitpael.) 

Em Salmos 63.3 [41 emprega-se shãbah. ("os meus lábios te 'louvam'") num contexto 
de adoração voltada para o poder, glória e santidade do Senhor. 

O escritor de Eclesiastes (8.15) exalta a alegria, e em 4.2 louva os mortos! A palavra 
shãbah, porém, na maioria dos casos é empregada para louvar a Deus por seus atos e 
feitos poderosos (SI 117.1; 147.12; 63.[41; 145.4; 1 Cr 16.35; e SI 106.47, "e nos 'gloriemos' 
no teu louvor"). 

G.G.C. 

2314 CDD2? (shbt). Aceita como raiz de: 
2314a (shêbet) vara, bordão. 

2314b trrir.Ü (sharbtt) dardo, lança. 

shêbet. Vara, bordão, cetro, tribo. Esse substantivo usualmente denota uma vara. Era 
utilizado na designação do pau usado para bater e debulhar o cominho (Is 28.27), de uma 
arma (2 Sm 23.21) e do instrumento com o qual o pastor ajuntava ou contava as ovelhas 
(Lv 27.32; Ez 20.37) ou mesmo as protegia (SI 23.4; Mq 7.14). Em Salmos 23.4 o vocábulo 
tem uso metafórico, designando a proteção dada pelo Senhor a seu servo à medida que 
este caminha pelas veredas da justiça. 

Também se utilizava a vara como instrumento de castigo corretivo ou disciplinar. 
Como instrumento de correção era usado no escravo (Êx 21.20), no tolo (Pv 10.13; 26.3) 
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e no filho (Pv 13.24; 22.15; 23.13-14; 29.15). Em Provérbios a palavra simboliza a 
disciplina; deixar de usar a disciplina preventiva da repreensão verbal e a disciplina 
corretiva do castigo físico redundará na morte do filho. Metaforicamente se diz que o 
Senhor usou a Assíria como instrumento para corrigir Israel (Is 10.15) e as nações para 
corrigir o seu rei instável (2 Sm 7.14). Usa-se também o vocábulo no sentido metafórico 
para designar o castigo do governante de Israel pelo inimigo (Mq 5.1 [4.14]), mas o Rei 
justo, que procede do Senhor, ferirá os perversos com a "vara" de sua palavra de 
julgamento (Is 11.4). 

Em 2 Samuel 18.14 a palavra se refere a uma lança ou dardo. 
A palavra também designa um cetro, o símbolo de autoridade. A associação entre 

ferir e governar é bastante clara. É significativo que em acadiano o cognato verbal 
shabãtu significa "abater", "ferir", e o substantivo shibtu (= hebraico shèbet) significa 
"vara", "cetro". Esse é, portanto, o símbolo do poder político. Embora os profetas tenham 
predito que o cetro dos inimigos de Israel será removido (Am 1.5; Zc 10.11), Jacó predisse 
que "o cetro não se arredará de Judá, (...) até que venha Siló" (Gn 49.10), e o salmista 
previu que o governo do rei perfeito de Israel durará para sempre (SI 45.7). Essas 
promessas se cumprem no Senhor Jesus Cristo. A íntima associação entre "ferir" e 
"dominar" (ARA, "reger") é bem óbvia na profecia do salmista de que o Rei do Senhor 
esmagará com vara de ferro o mundo ímpio e rebelde (SI 2.9, embora SI 2.9 seja 
possivelmente referência a pastorear ou dominar as nações com um cetro de ferro — cf. 
SI 2.9, IBB, e A p 19.15; cf. SI 125.3; Is 14.5). 

Finalmente, a palavra denota "tribor. Esse sentido provavelmente surgiu devido à 
associação entre a idéia de "tribo" e o uso da palavra para expressar "domínio" e 
"autoridade". Em Números 4.18 denota as subdivisões de uma tribo, mas nas demais 
passagens refere-se às tribos de Israel, quer individualmente (Dt 23.1; passim) quer 
coletivamente (Nm 36.3; passim). As tribos facciosas de Israel (cf. Jz 20, 21; 2 Sm 19.9 
[10]; 1 Rs 11.31 e ss.) serão no final reunidas no Reino (Ez 37.19). A palavra, contudo, 
jamais é usada em referência a tribos de outras nações. 

O sinônimo matteh denota "vara", "tribo", mas não "cetro". 

sharbit. Cetro. Esse substantivo masculino é encontrado apenas quatro vezes no AT, 
todas no livro de Ester (4.11; 5.2 [duas vezes]; 8.4). É a forma aramaica de shèbet (q.v.), 
"cetro". Somente o movimento de estender esse bastão de ouro poderia salvar da morte 
certa aquele que, sem ser anunciado, entrasse na sala do trono do rei da Pérsia. (Veja-se 
KD, Esthery p. 351-2). 

Bibliografia.: — F A L L , Zeev W. Two symbols of justice. VT 10:72-74. — W O L F , C. 
Umhau. Terminology of Israel's tribal organization. JBL 65:45-9. — TDNT. v. 9, p. 246-9. 

B.K.W. 

2315 (sh'bãt) sebate, mês décimo primeiro, i.e., fevereiro-março. Um emprésti-
mo lingüístico do assírio sabâtu. Quanto aos nomes dos outros meses, veja-se o ver-
bete hõdesh (n? 613b). 

-20 (shebt). Veja o n? 2 311a. 
THE Cshábíb). Veja o n? 2 310a. 
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ITHC (sh'blyâ). Veja o n? 2 311b. 
(shábís). Veja o n? 2 317a. 
(s^ôrí) . Veja o n? 2 318a. 

rrníp (sh'bit). Veja o n? 2 311d. 

2316 Cshbl). Aceita como raiz de: 
2316a bno (shõbel) fralda (de roupa), orla (Is 47.2). 
2316b r.bí-O (shibbõlet) /, regato (e.g., Jz 12.6; Is 27.12). 
2316c rbí0 Cshibbõlet) //, espiga de cerea/ (e.g., Gn 41; Rt 2.2). 
2316d b O ? (sh'bül), (sh'bíl) caminho, oereda (SI 77.20; Jr 18.15). 

b t a t f (shablül). Veja o n? 248c. 
r fráb (.shibbõlet). Veja os n.°* 2 316b, c. 

2317 03Ü (shbs). Aceita como raiz de: 
2317a 0"ae> (shãbts) testeira (Is 3.18). 

2318 IOD (sheba0, (s/*iò'â) seíe. 

Termos Derivados 

2318a (shib'im) setenta. 

2318b (sh'bVÍ), (sh'bVÍt) sétimo. 

2318c tETniqÇ (shib'ãtayim) sétuplo. 

2318d t̂ ^—Ç (shãbüa0 período de sete, semana, festa das semanas. 

sheba', o número "sete", deve ser visto como possuidor, primeiramente, de um simples 
significado numérico e, em segundo lugar, em muitas vezes um conteúdo simbólico. 

sheba' é a forma feminina do numerai "sete" e, nessa condição (em vez da forma 
masculina), é usado como numerai cardinal em hebraico. Quando uma série de objetos 
está sendo contada, então o adjetivo "sete" assume forma masculina (Gn 7.4, "daqui a sete 
dias") ou feminina (Gn 21.28, "pôs Abraão à parte sete cordeiras"), dependendo do 
substantivo a que o numerai se refere. 

sheba'y tal como ocorre com outros numerais cardinais básicos, também era usado em 
combinações para indicar outras quantidades numéricas (e.g., Gn 37.2, sheba'-'esrêht 

"dezessete"). 
É, porém, em seus vários usos simbólicos que o numerai sheba' exige especial atenção 

por parte do erudito bíblico. Ao evitar deliberadamente aquela posição extremada que se 
deleita em descobrir verdades imaginárias mediante a divisão do número de letras de um 
versículo por sete e mediante outros tais exercícios aritméticos, às vezes é fácil para a 
mente mais erudita cair no erro oposto de negar a existência de qualquer sentido 
simbólico ligado a esse número. As Escrituras de fato empregam sheba' muitas vezes como 
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uma palavra mística e simbólica, e o lexicógrafo ponderado dificilmente deixará de notar 
isso. 

Então vemos Abraão selando um juramento solene (shãbaq.v . ) feito a Abimeleque 
de que um poço d'água era seu (de Abraão), ao fazer Abimeleque aceitar sete cordeiras 
(Gn 21.28, 30). De igual forma, em Gênesis 29.18 são também sete os anos que Jacó teve 
de servir a Labão para se casar com Raquel e com Lia. Esses casos parecem ser exemplos 
de um respeito antigo e tradicional pelo número sete, respeito cuja origem é objeto de 
conjecturas e debates. 

Ao criar um cerimonial para Israel, o próprio Senhor estabelece e confirma o 
significado simbólico e sagrado do número sete. Por conseguinte, em Êxodo 29.30, Moisés, 
falando em nome do Senhor, determinou que as roupas de um novo sumo sacerdote 
fossem consagradas por sete dias. Essa era uma ação cerimonial e poderia muito bem ser 
executada num número maior ou menor de dias, mas o Senhor determinou que fossem 
exatamente sete! Em Êxodo 23.15 os pães asmos deviam ser comidos durante sete dias, 
e em Êxodo 25.37 a menorá, ou candelabro sagrado do tabemáculo, devia ter uma haste 
central com seis hastes laterais (três de cada lado), num total de sete. 

Tais exemplos do emprego sagrado do número sete são inúmeros, e não é necessário 
multiplicá-los aqui. O exemplo maior, entretanto, deve ser a santificação especial do 
sétimo (sh'b?t) dia como dia de descanso e, por conseguinte, como o principal dia de 
atividades normais de adoração (Êx 20.10; Dt 5.14). Foi ao sétimo dia que Deus descansou 
dos dias em que esteve criando, e por esse motivo, para benefício do homem, Deus separou 
esse sétimo dia para descanso e adoração (Êx 20.11; Gn 2.2). A partir disso atribui-se uma 
significação simbólica original ao número sete por: 1) ter um caráter sagrado especial; 2) 
assinalar a totalidade de um ciclo ou a realização de uma tarefa; e 3) assinalar um 
período de descanso. 

O fato de o número possuir esse significado é algo que se confirma ainda em 
passagens como Zacarias 4.2, 10. A í se diz que as sete lâmpadas da menorá representam 
"os olhos do SENHOR, que percorrem toda a terra" (v. 10). 

No NT e especialmente no livro dos símbolos, Apocalipse, o cristão encontra a 
derradeira confirmação da sacralidade e perfeição associadas a esse número. Em 
Apocalipse 1.20 estão alistadas sete (hepta) estrelas, sete candelabros, sete anjos e sete 
igrejas. De igual maneira, os sete selos do juízo, as sete trombetas do juízo e as sete taças 
de ira, para não mencionar os sete trovões, denotam cada sete desses um ciclo completo 
e total de juízo (Ap 6, 8, 9, 15, 16; 10.3). Semelhantemente, também no AT, veja-se em 
Daniel 9.24 e ss. a idéia apocalíptica dos 70 setes! 

É claro que não se deve atribuir sentido simbólico ao número sete em todas as vezes 
que aparece na Bíblia. De forma que, em Êxodo 2.16, o fato de que o sacerdote de Midiã 
tinha sete filhas indica talvez apenas o número de filhas que ele de fato possuía, e 
possivelmente não haja simbolismo nenhum por trás desse número. Cada caso deve ser 
decidido à luz do seu próprio contexto e à luz da totalidade de usos semelhantes na Bíblia. 

shib^im. Setenta. Esse numerai cardinal designa a quantidade de sete dezenas. Em 
Êxodo 1.5 afirma-se que "setenta" pessoas procederam dos lombos de Jacó [embora a 
leitura do MMM concorde com a leitura existente na LXX, "setenta e cinco"; cf. Atos 7.14 
— R.L.H.J. Em Êxodo 24.1, 9, há 70 anciãos em posição de autoridade, mas subordinados 
a Moisés! Parece que tais usos também possuem o simbolismo da raiz básica, sheba', 
"sete", mas nessa combinação do número "sete" com o número "dez" (dez [números] setes) 

1514 



2318 VDÜ (sheba') 

em cada um dos casos é mais difícil de determinar o sentido claro do simbolismo. Na ação 
de Cristo enviar o seu próprio e novo grupo de 70 (Lc 10.1), assim como na de criar e 
enviar seu próprio e novo grupo de 12 (Mt 10.1 e ss.), percebe-se a constituição de uma 
nova ordem que substitui os antigos 70 de Moisés — tendo-se então no XT um grupo 
sagrado de 70 que põe de lado os 70 do AT! 

shebi*i, shebi1t. Sétimo. Esse numerai ordinal é usado na indicação do sétimo item de 
uma contagem. Os usos bíblicos desse vocábulo refletem todos os significados inerentes 
à raiz sheba'y "sete". Em 1 Crônicas 24.10 há um exemplo de uso como simples ordinal: 
"a sétima [sortej caiu a Coz". Informa-se imediatamente antes e imediatamente depois que 
a sexta e a oitava sortes caíram, respectivamente, a outras pessoas. Em Números 6.9 tem-
se o exemplo de um uso sacro-simbólico da palavra: o nazireu que se contaminar deve 
rapar a cabeça no sétimo dia como parte da cerimônia de sua reconsagração. 

shib'ãtayim. Sétuplo, sete vezes. Essa palavra ocorre sete vezes no AT (Gn 4.15, 4; 2 
Sm 21.9; SI 12.6 [7]; 79.12; Pv 6.31; Is 30.26). Nas cartas de Amarna o uso de um cognato 
com o sentido de "sete vezes" é bastante interessante pois é freqüentemente empregado 
em referência ao curvar-se sete vezes num gesto de vil submissão — cf. o gesto de Jacó 
curvar-se diante de Esaú (Gn 33.7). Isaías anunciou que no tempo futuro da restauração 
de Israel a "luz (...) do sol [serál sete vezes maior" (Is 30.26). Parece que isso tem o 
sentido figurado de que haverá um grande aumento no brilho do sol e não que, naquela 
época, a luz do sol será sete vezes maior do que no período precedente. Em Gênesis 4.15, 
antes da instituição da pena de morte em Gênesis 9.5, 6, o Senhor prometeu vingar-se 
sete vezes de quem assassinasse Caim. De semelhante maneira, o salmista, em Salmos 
79.12 (um salmo imprecatório), pede que os ímpios recebam um opróbrio sete vezes maior 
do que aquele que atiraram contra o Senhor. Com base nesses usos pode-se concluir que 
esse termo é, muitas vezes, usado figuradamente para apontar para algo que aconteceu 
ou vai acontecer numa intensidade muito maior do que antes. Contudo, tal interpretação 
de shib'ãtayim não implica, de forma alguma, negar que a palavra tenha, em qualquer 
caso específico, o sentido de um aumento de sete vezes exatas. 

shãbüa ' . Período de sete, semana, festa das semanas. Esse vocábulo ocorre 20 vezes 
no AT, sempre indicando um período de sete. Aliás, é evidente que a palavra deriva de 
sheba' (q.v.) e pode ser literalmente traduzida por "período de sete". 

Ém Deuteronômio 16.9 shãbüa' indica um período de sete dias (lit., "sete períodos-de-
sete contarás"). O contexto dos versículos 9, 10 e 16 requer que o tempo seja em termos 
de "dias". Até o momento nenhum expositor sério defendeu a idéia de aqui o período ser 
de sete "anos". 

Pode-se assinalar que em Deuteronômio 16.9, ao grafar o plural, a letra vogai central 
(indicada pelo waw) é omitida (shãbu'ôt), como às vezes também ocorre no singular (e.g., 
Gn 29.27, stfbua'), em que no texto não vocalizado seria então grafada de modo idêntico 
à forma feminina sheba', "sete". 

Enquanto em Deuteronômio 16.9, analisado acima, shãbu'a representa um período 
de sete dias, em Daniel 9.24, 25, 26, 27 denota um período de sete anos em cada uma de 
suas ocorrências nesses quatro versículos. Isso se confirma pelo contexto, em que Daniel 
reconhece que o período de 70 anos de cativeiro está quase terminado. A terra tinha ficado 
de repouso durante 70 anos e, desse modo, tinham sido pagos ao Senhor os 70 anos 
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sabáticos devidos a ele pelos anteriores 70 períodos de sete anos (Dn 9.2; Jr 25.12; cf. 2 
Cr 36.21). Exatamente quando Daniel está, em oração, abordando o assunto, o anjo 
Gabriel aparece e o informa de que a restauração de Israel não terminará senão depois 
de o povo de Deus passar por outros 70 períodos-de-sete, shãbâa' (Dn 9.24 e ss.)! Observe-
se também a clara referência em Daniel 12.11 à metade do último período de sete de 
Daniel (9.27); são 1290 dias, aproximadamente três anos e meio. De modo que nessa 
passagem o vocábulo designa "período de sete anos" 

Também emprega-se shãbua' como termo técnico em Deuteronômio 16.10, 16, em que 
denota a festa das semanas (hag shãbü'ôt), ou seja, a festa dos períodos de sete. Os 
judeus norte-americanos ainda denominam esta festa de Shãvüõs, mas hoje em dia a 
pronúncia israelense é Shãvüõt. A festa recebeu esse nome por ser comemorada no "dia 
imediato" ao sétimo sábado depois do dia das primícias (Lv 23.15-16)! Era, portanto, a 
festa do dia seguinte aos sete períodos de sete, também denominada festa do hamíshim 
yòm, ou seja, festa dos 50 dias — é esse o sentido da palavra Pentecostes, que vem do 
grego. Essa festa assinalava o início da colheita do trigo, por volta do dia seis do mês de 
sivã, no final do nosso mês de maio. 

Os cristãos se lembram de Pentecostes como o dia em que o Espírito Santo foi 
derramado em abundância (At 2). Pelo fato de Cristo ter sido as "primícias" (1 Co 15.20, 
23), muitos também vêem neste hag shãbúa', festa das semanas, um quadro da 
ressurreição futura de todos os redimidos. 

G.G.C. 

2319 (shãba1) jurar, conjurar. 

Termo Derivado 

2319a tn : ra0 (sh'bü'â), JlIO? (sh'bu'â) juramento. 

shãba' ocorre 184 vezes no AT. E empregado principalmente nos graus nifal e hifil 
(ocorre só uma vez no qal, em Ez 21.28). No nifal reflete-se a ênfase reflexiva 
característica desse grau, havendo aí a idéia de "prender-se a um juramento" (e.g., Gn 
26.3, "jurei a Abraão" ílit.], i.e., "comprometi-me por meio de um juramento com Abraão"). 
Em 32 casos usa-se shaba' no hifil com a típica idéia causativa desse grau, ou seja, "fazer 
alguém jurar" (e.g., 1 Rs 2.42, "não te fiz eu jurar...?"). 

Fica aparente que o verbo shaba', "jurar", é idêntico nas consoantes da raiz ao 
vocábulo sheba', "sete". E idêntico, é claro, à forma feminina desse adjetivo — na forma 
masculina acrescenta-se uma quarta letra, h — e é na forma feminina que o hebraico 
conta seus números cardinais! [Outra abordagem é entender shib'a como forma feminina 
embora seja empregado junto de substantivos masculinos e sheba' como forma masculina 
usada com substantivos femininos. R.L.H. ] 

Não é somente o verbo hebraico shãba', "jurar", que é idêntico, no texto não 
vocalizado, a sheba', "sete", mas também o incidente relatado em Gênesis 21.22-34 e 
ocorrido por volta de 2000 a.C. sugere um relacionamento entre as duas palavras. Nessa 
passagem Abimeleque deseja que Abraão jure que agirá corretamente, ao passo que 
Abraão, por sua vez, exige que Abimeleque jure que o poço d'água pertence ao patriarca. 
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Abraão então sela o juramento, dando a Abimeleque exatamente sete cordeiras para 
servirem de testemunho, e o poço é chamado de "Berseba" (v. 31), que pode ser entendido 
como "poço dos sete" ou "poço do juramento"! Por esse motivo BDB definiu shãba' com a 
sucinta paráfrase: "*setear' a si mesmo, ou comprometer-se por meio de 'sete' coisas" (p. 
989). Gesenius cita Heródoto (iii:8) e a Ilíada (xix:243) para demonstrar que no mundo 
antigo não era incomum selar um acordo com o número sete. 

No AT, quando a pessoa jurava, ela estava empenhando uma palavra sagrada e 
solene como testemunho de que faria fielmente a coisa prometida ou de que certamente 
deixaria de fazer algo errado (Gn 21.23, "jura-me aqui por Deus que me não mentiras"). 
Algumas vezes jurou-se aceitar espontaneamente uma verdade e continuar a aceitá-la no 
futuro. Foi o que aconteceu quando Abraão, em Gênesis 21.30, 31, fez Abimeleque jurar 
que ele, Abraão, havia cavado o poço chamado Berseba e, portanto, era o seu dono. 

Muitas vezes jurava-se por (b') alguém que era tácita e mutuamente reconhecido 
como maior e mais precioso do que aquele que fazia o juramento (e.g., 1 Rs 2.8, "eu pelo 
SENHOR lhe jurei"). Dentre os antigos pecados de Jerusalém encontrava-se o fato de que 
alguns "juram pelos que não são deuses" (Jr 5.7). Em tais casos Deus ou alguma 
divindade falsa era invocada a servir de testemunha da verdade que se dizia e da 
sinceridade daquele que jurava e, por implicação, a julgar aquele que fazia o juramento, 
caso este estivesse mentindo ou deixasse de cumprir o prometido nos dias e anos futuros. 

O próprio Deus, em passagens como Deuteronômio 6.13 e Isaías 19.18, ordenou e 
preferiu que o seu nome fosse o nome pelo qual o seu povo devia jurar. Como conciliar isso 
com Mateus 5.33-37? Parece que a resposta é que Cristo estava advertindo contra o 
juramento fingido, que levava o povo ao pecado, como também contra o sofisma farisaico 
então vigente. Desse modo a maioria dos cristãos não tem interpretado essa ordem de 
Cristo como uma proibição absoluta contra prestar juramento em juízo. 

Dá-se grande ênfase ao juramento de Deus no sentido de abençoar Abraão e a sua 
descendência e de, por meio da sua descendência, abençoar todas as nações (Gn 22.16, 18; 
cf. G1 3.8, 16). José estava tão confiante de que Deus faria aquilo que jurara a Abraão, 
Isaque e Jacó — de dar definitivamente a terra a seus descendentes — que ele, por sua 
vez, "*fez jurar' [yas/iòa', hifil] os filhos de Israel" que estes levariam os ossos do patriarca 
consigo quando algum dia retornassem àquela terra (Gn 50.24-25). 

Aliás, vê-se Deus jurando por si mesmo (Gn 22.16), por sua santidade (SI 89.35 [361), 
por sua destra (Is 62.8) e pelo seu grande nome (Jr 44.26) a fim de ressaltar que é 
absolutamente certo e imutável que ele cumprirá aquilo que jurou a Abraão, a Israel e 
a Davi. Veja-se Hebreus 6.13-19. 

Um juramento feito em nome de Iavé era algo tão santo e sagrado que, depois de 
terem sido propositadamente enganados pelos vizinhos gibeonitas, os quais deviam ser 
destruídos, os líderes de Israel declararam: "Nós lhes juramos [nishba'nü] pelo SENHOR 
Deus de Israel; por isso não podemos tocar-lhes" (Js 9.19). Também por esse motivo a 
Bíblia pronuncia ais e juízos contra aqueles que juram falso (Zc 5.3, 4; Ml 3.5). Não é de 
surpreender que Jesus tenha advertido os fingidos e os ardilosos que era melhor 
simplesmente dizer "sim, sim; não, não" (Mt 5.37). 

shebü4â, shrbu'â. Juramento. Esse substantivo aparece 30 vezes no AT, sendo que em 
pelo menos uma vez a ARA traduz a palavra por "maldição" (Is 65.15). 

Para melhor entender shebü'ây "juramento", e beríi, "aliança", deve-se contrastar um 
vocábulo com o outro. No AT um juramento é uma declaração verbal solene ou uma 
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promessa que se faz, ao passo que a aliança é ela própria o conteúdo de um acordo. Na 
maneira hebraica de se expressar, as pessoas juravam (shãba0 um juramento (sh'bü'â), 
por exemplo, Gênesis 26.3, "eu [Deus] cumprirei o juramento que jurei a Abraão" (lit.). 
Uma aliança, no entanto, seria estabelecida (hifil de qümy "levantar-se", literalmente 
"erguer", "pôr de pé"), como em Gênesis 17.19, ou então seria cortada (kãrat), como em 
Jeremias 31.31, "[eu, i.e., Deus] firmarei [lit., 'cortarei'] nova aliança com a casa de 
Israel". 

Iavé fez juramentos de mostrar que era absolutamente certo que cumpriria o que 
prometeu (e.g., a Abraão, Gn 26.3; a Isaque, SI 105.9). Uma vez que uma promessa verbal 
da parte de Deus é algo de cumprimento absolutamente certo, pode-se muito bem indagar 
por que Deus fez juramentos quando falou com os patriarcas e com Davi. É impensável 
que o imutável quisesse evitar mudar de idéia mais tarde. A resposta deve ser que ele fez 
os juramentos para benefício dos patriarcas e daqueles que vieram depois deles, até de 
nós que hoje estamos vivos. Esses juramentos são um método de ensino que Deus usa, um 
instrumento gracioso para ajudar a fé débil de cada geração a crer que algum dia Deus 
cumprirá fielmente as promessas que fez a seu povo, a despeito de circunstâncias 
exteriores desanimadoras. 

Homens e mulheres fizeram juramentos para declarar sua inocência diante de juizes 
(Êx 22.11 [10]), para fazer o voto de realizar alguma ação futura (Js 2.17, 20, a de poupar 
Raabe), para firmar solenemente tratados de paz (Js 9.20), para renovar sua devoção ao 
Senhor (2 Cr 15.15) e para prometer lealdade a uma personagem importante (Ne 6.18, 
"pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados"). 

Conquanto o sh'bà'â fosse uma declaração inalterável, assim mesmo havia uma 
possibilidade pequena de a pessoa ficar livre ou ser desobrigada de um juramento 
inoportuno. Em Gênesis 24.8 Abraão estabelece uma condição em que o seu servo estaria 
"desobrigado" (nãqá) de seu juramento a Abraão de conseguir uma noiva para Isaque, se 
a mulher se recusasse a ir com ele. Desse modo, Abraão reconheceu que circunstâncias 
que escapam ao controle daquele que faz o juramento e tornam impossível o cumprimento 
desse mesmo juramento desobrigavam a pessoa de cumprir a palavra dada. 

Em Josué 2.17, 20 os dois espias dizem a Raabe que estarão "desobrigados" (nãqâ) 
do juramento que fizeram de salvar a família de Raabe caso, durante a batalha, qualquer 
um dos membros saísse da casa marcada com o fio vermelho. Desse modo eles tornam o 
seu juramento condicional, válido somente se forem cumpridas as condições estabelecidos 
na hora do juramento. 

Todo o capítulo 30 de Números é dedicado à questão de juramentos (sh'bü'á, w . 2 [3], 
10 [11], 13 [14]). Havia uma estipulação favorável em que o pai ou o marido podia 
declarar inválido o juramento feito pela filha ou esposa, contanto que ele assim o 
declaresse no mesmo dia em que soubesse do juramento. Depois disso seria tarde demais 
— pois os juramentos eram coisa séria, especialmente numa sociedade nômade, que não 
dispunha de registros de julgamentos e dependia exclusivamente de testemunhos verbais. 

No caso perplexo do "voto" de Jefté (Jz 11.30-31), em vez de shãba' ou sh'bã'a, 
aparecem as palavras nãdar, "dar voluntariamente", e neder, "voto de ofertar 
voluntariamente". Por esse motivo a passagem quase nada mais acrescenta ao presente 
estudo. 
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(shibtm). Ve ja o n? 2 318b. 

DTLVJD (.shiVãtayim ) . Ve ja o n? 2 318c. 

2320 (shãbats) tecer quadriculada ou entrelaçadamente. Ocorre somente 
no piei (Êx 28.39) e no pual (Êx 28.20). 

Termos Derivados 

2320a (shãbãts) cãibra (2 Sm 1.9). Incerto o significado e o relacionamento 
com shãbats. 

2320b (mishb' tsôt ) filigrana (geralmente para engaste de pedras 

preciosas) (e.g., Êx 28.11, 13; 39.6, 13). 
2320c (tashbêts ) tecido (Êx 28.4). 

2321 Cshãbar) /, quebrar, despedaçar. 

Termos Derivados 

2321a " T Ç ? (sheber) quebra, ruína. 

2321b t]7ÇE? (shibbãron) destruição. 

2321c t - O 0 D (mashbér ) orifício. 

232ld (mashbar ) rompimento. 

O verbo shãbar ocorre 147 vezes no AT (53 no qal, 56 no nifal, 36 no piei, 1 no hifil 
e 1 no hofal). O cognato ugarítico é tbr (UT 19: n? 2642). 

N o grau qal (53 vezes ) na maioria das ocorrências Deus é o sujeito do verbo (33 
vezes) , e aí se emprega o verbo para descrever a atividade de ju lgar e castigar. Com 
freqüência essa ação é desferida contra povos não participantes da aliança: o rei de 
Babilônia (Jr 28.2), Faraó (Ez 30.21), Damasco ( Am 1.5), Elão (Jr 49.35), os assírios (Is 
14.25), Nabucodonosor (Jr 28.11). Em diversos casos "quebrar o jugo de" significa que 
Deus l ibertará o seu povo da escravidão de um povo estrangeiro. Cinco vezes aparece a 
expressão "quebrar o bordão de teu pão" (lit., L v 26.26; SI 105.16; Ez 4.16; 5.16; 14.13). 
Embora não se saiba com certeza qual o significado exato dessa expressão, parece que ela 
indica uma vez mais que uma das formas da justiça retributiva de Deus é privar o povo 
daquilo que este considera essencial para a sua alimentação. 

Pode-se assinalar que no grau piei shãbar é, muitas vezes, usado no contexto de 
destruir ídolos. Para transmitir a idéia intensiva do grau piei, pode-se traduzir 
coloquialmente por "esmagar até v i rar pó". É esse o sentido em Isaías 21.9 (Deus); 2 Reis 
18.4 (Ezequias) ; 2 Reis 23.14; 2 Crônicas 34.4 (Josias); 2 Crônicas 14.3, 121 (Asa) ; 
Jeremias 43.13 (Nabucodonosor); 2 Reis 11.18 (o povo); Êxodo 32.19; 34.1; Deuteronômio 
9.17; 10.2 (Moisés com as tábuas). 

sheber . Quebra, ruína. Das 45 ocorrências de sheber, 28 se encontram nos profetas, e 
aqui, com freqüência, a palavra é aplicada ao colapso iminente dos reinos do norte ou do 
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sul. "Não vos afligis com a ruína [ou destruição! de José [o reino de Israel]" (Am 6.6). O 
substantivo designa então a calamidade física tanto nacional quanto pessoal (Pv 16.18; 
17.19; 18.12). 

shibbãrôn. Destruição. Palavra empregada duas vezes: "destrói-os com dobrada 
destruição" (Jr 17.18); "filho do homem, suspira com 'ruptura' de coração" (lit., Ez 21.6 
[11]). 

mashbêr. Orifício. Vocábulo que aparece três vezes, duas em passagens paralelas (2 Rs 
19.3; Is 37.3): "este dia é dia de angústia (...) porque os filhos chegaram ao parto [a 
abertura do ventre?], e não há força para os dar à luz". Com toda probabilidade esta é 
uma expressão proverbial que descreve todo tipo de situação desesperadora. A terceira 
ocorrência se acha em Oséias 13.13, talvez uma vez mais usada proverbialmente, "quando 
chega o tempo, ele não vem para a abertura de crianças [i.e., a abertura do ventre]". 

mashbãr . Vagalhão, ondas. O vocábulo aparece em Jonas 2.3 [4]; Salmos 42.7 [8]; 88.6 
[8]; 93.4; 2 Samuel 22.5. À exceção de Salmos 93.4, as referências são figuras de 
linguagem no contexto de lamentos. 

V.P.H. 

2322 "DC* (shãbar ) II, comprar, adquirir (cereal). Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2322a (sheber) cereal Ocorre principalmente nos capítulos finais de Gênesis 

(mas também Am 8.5; Ne 10.32). 

Esse verbo e o seu substantivo de origem tem relação com shãbar l, "quebrar", talvez 
devido à analogia do cereal quando é debulhado, ou seja, quebrado. Os cerca de 20 usos 
de shãbar I I , com seis exceções, se encontram na história de José, em Gênesis. As 
exceções são Deuteronômio 2.6; 28; Provérbios 11.26; Isaías 55.1; Amós 8.5-6. 

Bibliografia: — C O U R O Y E R , B. Corne et are. RB 73:510-21, esp. 513-6. 

(shibbãrôn). Veja o n? 2 321b. 

2323 (shãbat) cessar, desistir, descansar. 

Termos Derivados 

2323a tnZÇ (shebet) cessação. 

2323b tr.ZÇ (shabbãt) sábado. 

2323c r ç d (shãbat) guardar o sábado (Lv 25.2; 23.32). 

2323d t]ÍTGD (shabbãtôn) guarda do sábado. 

2323e r£üG (mishbãt) cessação, aniquilação (Lm 1.7). 
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Existem ainda algumas dúvidas sobre se o substantivo shabbãt deriva do verbo 
shãbat ou se shabbãt é substantivo de origem, do qual derivaria o verbo. De qualquer 
forma, deve-se observar que shãbat tem o sentido de "parar de trabalhar" somente 
quando empregado num contexto sabático (e isso se restringe ao grau qal, em 13 das 37 
ocorrências). 

A idéia básica do verbo, quando usado transitivamente, é a de "interromper", "dar 
cabo de", e, quando usado intransitivamente, é a de "deixar de", "chegar ao fim". É bem 
possível que isso indique o sábado como o dia que "põe termo à" semana de trabalho. 
Estatisticamente, shãbat aparece 71 vezes no AT. De acordo com os graus do verbo, a raiz 
aparece 27 vezes no qal (das quais 13, conforme mencionado acima, se referem à guarda 
do sábado). Pode-se ilustrar a tradução "cessar", "deixar de", com os seguintes versículos: 
"dia e noite jamais cessarão" (lit., Gn 8.22); "deixará também a descendência de Israel de 
ser uma nação" (Jr 31.36); "cessaram aqueles três homens de responder a Jó" (Jó 32.1). 

No nifal shãbat aparece quatro vezes. É, contudo, no hifil que o verbo ocorre com 
maior freqüência: 40 vezes. Aí o sentido é de "pôr fim a", "fazer cessar". No hifil do verbo 
shabat, Deus é preponderantemente o sujeito. E um verbo favorito dos profetas, usado 
para descrever o juízo de Deus sobre o seu povo, "farei cessar a arrogância dos atrevidos" 
(Is 13.11), ocorrendo um maior número de vezes em Ezequiel (dez vezes). Às vezes shabat, 
tendo Deus como sujeito, pode ter a conotação de esperança: "[DeusJ põe termo à guerra 
até aos confins do mundo" (SI 46.9 [10]); "o SENHOR (...) não deixou hoje de te dar 
resgatador" (Rt 4.14). 

shebet. Cessação, inatividade. Essa palavra ocorre quatro vezes: Êxodo 21.19; Isaías 
30.7; Provérbios 20.3; 2 Sm 23.7. Especialmente esta última referência tem criado 
problemas de tradução. BDB (p. 992a) nem mesmo coloca essa referência no verbete. 
Literalmente poderíamos traduzir por "com fogo ardente serão queimados sem cessar" 
(Dahood). Compare-se isso com a tradução "certamente serão queimados a fogo 'na 
habitação'" (Fensham). 

shabbãt. Sábado, o sétimo dia da semana, A duplicação da consoante média talvez 
mostre que o vocábulo é um substantivo derivado do piei (que é um grau intensivo), 
embora o verbo shãbat jamais apareça no piei. 

Acerca da origem do sábado e uma possível relação desse dia com instituições 
semelhantes em culturas do antigo Oriente Médio, não poucos estudiosos têm defendido 
a hipótese de que o sábado da Bíblia é uma adaptação de um dia parecido na 
Mesopotâmia. Há duas razões que fundamentariam essa suposta relação. Uma é a 
existência de ume lemnüti, "dias maus". Uns poucos textos babilônicos (basicamente do 
século sétimo a.C.) estabelecem certos dias de cada mês como "dias maus", nos quais eram 
proibidos certos tipos de trabalho. Os dias específicos em questão eram 7, 14, 19, 21, 28. 
Mas, conforme assinalado por De Vaux (A/, p. 480), é difícil encaixar a semana de sete 
dias num mês lunar de 29 dias e meio. 

A segunda razão é a palavra acadiana éabattu (ou éapattu), que designa a festa do 
dia que marca o meio do mês ou o dia da lua cheia. Esse dia é também identificado como 
"o dia de aplacar o coração (de Deus)" (üm nüh libbi) e, por isso, como um dia de bom 
agouro. Não é ilógico postular uma ligação semântica entre o acadiano èapattu e o 
hebraico shabbãt. O primeiro, conforme se viu acima, designava o dia que marcava o meio 
do mês, um dia que assinalava um limite e uma divisão. Pode ser que o hebraico shabbãt 
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semelhantemente funcionasse como um ponto divisor, cortando o mês não em duas 
metades, mas em semanas. As duas raízes seriam análogas não em razão de uma 
adaptação no hebraico, mas com base numa etimologia e função comuns (Aí, p. 477). 

Mais importante do que a origem do sábado é o que se pode chamar de teologia do 
sábado. Qual era o significado religioso do sábado e por que razão se requeria a sua 
guarda? Pode-se aquilatar algo da importância dessa instituição observando-se que, dos 
dez mandamentos, o quarto é tratado mais longamente que qualquer outro. 

Talvez o melhor procedimento seja observar os motivos da guarda do sábado, um 
mandamento que pode ser expresso em termos positivos, "seis dias farás a tua obra, mas 
ao sétimo dia descansarás" (Êx 23.12; 31.15), ou negativos, "o sétimo dia é o sábado não 
(...) farás nenhum trabalho" (Êx 20.10). 

Em primeiro lugar, Êxodo 20.8 e ss. associa a guarda do sábado ao fato de o próprio 
Deus ter descansado no sétimo dia, depois de seis dias de trabalho (Gn 2.2-3). Tudo que 
Deus fez, segundo o registro de Gênesis, avaliou como bom. Entretanto, somente o sábado 
ele santificou, dando talvez a entender que o clímax da criação não foi a criação do 
homem, mas o dia de descanso, o sétimo dia. O sábado é, portanto, um convite ao 
regozijar-se com a criação de Deus e reconhecer a soberania divina sobre o nosso tempo. 

Em segundo lugar, observa-se em Deuteronômio 5.15 um motivo diferente para a 
guarda do sábado: "porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o S E N H O R 

teu Deus te tirou dali com mão poderosa (...) pelo que o S E N H O R teu Deus te ordenou que 
guardasses o dia de sábado". De modo que o livro de Êxodo associa o sábado à criação 
descrita em Gênesis, e o livro de Deuteronômio associa o sábado ao livramento do Egito, 
descrito em Êxodo. De modo que a cada sábado Israel deve se lembrar de que Deus é um 
emaneipador, um libertador. Parece que os cristãos estavam certos ao associar o dia de 
descanso com a lembrança da ressurreição de Cristo. É ele quem dá liberdade. N a 
verdade, nessa questão não há nenhum conflito real entre Deuteronômio e Êxodo. 
Enquanto Deuteronômio tem em vista o povo da aliança, os versículos de Êxodo dão 
ênfase ao Deus da aliança (Aí, p. 481). 

Em terceiro lugar, o sábado é uma estipulação social ou humanitária que concede um 
dia de descanso àqueles que trabalham sob as ordens de alguém: "para que descanse o 
teu boi e o teu jumento; e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro" (Êx 
23.12; Êx 20.10; Dt 5.14-15). Aqui então esse mandamento dá um passo na direção de 
tornar todos os homens iguais diante de Deus. Assim como o sábado recorda o fato de os 
israelitas terem sido libertados do Egito, de igual forma deve tornar-se um agente 
libertador, pondo em liberdade aqueles que na sociedade sofrem algum tipo de jugo (veja-
se Andreasen, na bibliografia). Seria possível associar isso com o fato de 1 Coríntios 16.2 
registrar que no primeiro dia da semana se fazia uma coleta de dinheiro para os pobres 
de Jerusalém? 

Em quarto lugar, o sábado é um sinal da aliança e, desse modo, o sábado se projeta 
no futuro. O sábado agora junta-se aos sinais do arco-íris e da circuncisão. Os textos 
pertinentes são Êxodo 31.13, 17 e Ezequiel 20.12, 20. Isso explica a razão do castigo da 
profanação do sábado ser a morte (Êx 31.14; Nm 15.32-36; Jr 17.19-27). Enquanto guarda 
o sábado, Israel proclama a sua lealdade a Iavé e assegura a presença salvífica de Deus 
no seu meio. Para o cristão, essas promessas se cumprem numa pessoa, Cristo. Por meio 
dele entramos no próprio descanso de Deus (Hb 4.1-11). 
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2324 HO (shãgag) 

shabbãtôn . Guarda do sábado. A lém de se referir ao sábado (Êx 16.23), essa palavra 
pode ser aplicada ao dia da expiação (Lv 16.31; 23.32), à festa das trombetas (Lv 23.24) 
e ao primeiro e ao oitavo dia da festa dos tabernáculos (Lv 23.39). Em hebraico a 
terminação -ôn é característica de substantivos abstratos, tais como zikkãrôn. 

Bibliografia: Acerca de shebet: — D A H O O D , M . Hebrew Ugaritic Lexicography X . Bib 

53:386-403, esp. p. 403. — FENSHÀM, F. C. Exodus XXI 18-19 in the light of Hittite law 
of 10. VT 10:333-5. 

Acerca de shabbãt. — ARMERDING, H. T. The Lord's day is not passé. CT 12:1076-8. 
— A N D R E A S O N , Niels-Erik. The Old Testament Sabbath. SBL dissertation series 7, 1972. 
— . Recent studies of the Old Testament Sabbath, some observations. ZAW 86:453-69. 
— C H I L D S , B. The book of Exodus. Westminster, 1974. p. 412-7. — D E V A Ü X , R. AI. v. 2, p. 
475-83. — N O R T H , R. The derivation of Sabbath. Bib 36:182-201. — T S E V A T , M. The basic 
meaning of the Biblical Sabbath. ZAW 84:447-59. — U N G E R , Merril l F . The significance 
of the Sabbath. BS 123:53-9. — W O L F F , H. The day of rest in the Old Testament. 
Lexington Theological Quarterly 7:65-76. — TDNT. v. 7, p. 1-20. — THAT. v. 2, p. 863-8. 

V.P.H. 

]ÍTQÜ (shabbãtôn). Veja o n? 2 323d. 

2324 OT (shãgag ) extraviar-se, errar. 

Termo Derivado 

2324a t n m (sh'gãgâ) pecado. 

O verbo é usado somente quatro vezes. Levítico 5.18 e Números 15.28 são versículos 
que tratam do pecado de "ignorância" ou "descuido". As outras duas passagens são Salmos 
119.67, "antes de ser afligido, andava errado", e Jó 12.16, "seu é 'o que erra' e o que faz 
errar". Esta última referência mostra lado a lado duas raízes que significam a mesma 
coisa e são parecidas na estrutura consonantal (pode até ser que as duas tenham 
originado de uma mesma raiz biconsonantal). "O que erra" deriva da raiz shãgag, e "o 
que faz errar", da raiz shãgã (q.v.). 

sh*gãgâ. Pecado (cometido por ignorância ou descuido). O substantivo aparece 19 
vezes. Duas considerações são particularmente importantes. A primeira é o uso na 
descrição da oferta pelo pecado (Lv 4.2, 22, 27). No versículo 13 emprega-se uma forma 
de shãgã e não de shãgag. Junto a essas passagens se usa também o vocábulo na 
descrição da oferta pela culpa (Lv 5.15, 18). De modo que Levítico 4.22 diz: "quando um 
príncipe pecar, e por ignorância fizer alguma [coisa proibida]". A segunda é o parágrafo 
de Números 15.22 e ss., que trata da expiação pelos pecados de ignorância. Nesse 
parágrafo sh'gãgâ ocorre sete vezes: Números 15.24, 25 (duas vezes), 26, 27, 28, 29. 
Observe-se, uma vez mais, que o parágrafo começa, no versículo 22, não com uma forma 
de shãgag, mas de shãgã, a terceira vez que se vê a alternância entre essas raízes. 

Aos textos acima podemos acrescentar os seguintes: Eclesiastes 5.6 [5], "não digas 
diante do mensageiro [ou anjo] que esse foi um erro [não intencional]" (lit.); 10.5, uma 
referência ao "erro [de julgamento]" por parte de governantes; Levítico 22.14; Números 
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2325 (shãgâ) 

35.11, 15; Josué 20.3, 9 (cidades de refúgio como lugares seguros para os que cometem 
homicídio sem ter havido intenção ou premeditação). 

A teologia protestante tem sido dominada por dois conceitos básicos de pecado. Um 
dos conceitos é o de que o pecado é a quebra consciente ou inconsciente da lei. Esse é o 
tratamento objetivo do pecado ou a interpretação legal. E, certamente, as ilustrações 
acima, tiradas de Levítico 4—5 e Números 15 dão sustentação a esse ponto de vista. O 
pecado era uma clara violação da aliança, fosse essa violação voluntária ou involuntária. 
O ter havido ou não vontade de cometer o erro não alterava a situação objetiva. Pecados 
cometidos "por ignorância" ainda eram pecados e requeriam expiação. 

O outro conceito podemos denominar de entendimento ético do pecado. Com isso se 
quer dizer o envolvimento da vontade humana e da responsabilidade pessoal. Aqui a 
ênfase recai sobre o elemento subjetivo. Nenhum dos dois conceitos é totalmente correto 
a ponto de excluir o outro. Ambos são bíblicos e devem ser mantidos em tensão. 

Voltando-se ao shegãgâ, um pecado desse tipo pode ser resultado de duas causas: 
negligência ou ignorância. As duas possibilidades são: ou a pessoa conhece a lei, mas sem 
intenção a quebra, como no caso de homicídio acidental (Nm 35.22 e ss.; Dt 19.4-10; Js 
20.2-6, 9) ou age sem saber que está errada. Algumas ilustrações de pecados desta última 
categoria são: Gênesis 20.9 (a queixa de Abimeleque a Abraão); Números 22.34 (Balaão 
dizendo: "pequei, porque não soube que estavas neste caminho"). Em contraste com estes 
pecados existem aquele cometidos "com mão erguida" (ARA, "atrevidamente", Nm 15.30), 
para os quais não há nenhuma expiação, quaisquer que sejam os meios de sacrifício. Aqui 
o crente do NT pode ter uma idéia das limitações do sistema sacrificial levítico. O fato de 
esse sistema ser incapaz de proporcionar um sacrifício para o pecado premeditado aponta 
para o caminho de um sacrifício melhor, aquele encontrado em Cristo. 

Bibliografia.: — D E V R I E S , S . Ignorance. IDB. v. 2, p. 680-1. — K D Í G H O R N , K . Biblical 
concepts of sin. Wesleyan Theological Journal 1:21-6. — M L L G R O M , J. The cultic &GÃGÃ 
and its influence in Psalms and Job. JQR 58:115-125. — S A Y D O N , P. Sin-offering and 
trespass-offering. CBQ 8:393-8. — THAT. v. 2, p. 869-72. 

V.P.H. 

2325 rTO (shãgâ) extraviar-se, desencaminhar-se, errar. 

Termos Derivados 

2325a trWXP (shegi'â) erro (SI 19.13). 
2325b tn-lÈD (mishgeh) engano (Gn 43.12). 

O verbo ocorre 21 vezes, 17 delas no qal e quatro no hifil (Dt 27.18; Jó 12.16; SI 
119.10; Pv 28.10). 

A ênfase básica da raiz shãgâ é o pecado cometido sem intenção. Isso se vê de 
diversas maneiras. Primeiramente, os dois derivados de shãgâ, a saber, shrgi'â e 
mishgeh, indicam um ato cometido na ignorância, sem intenção. Em segundo lugar, no 
tratado em levítico dos "pecados por ignorância" (Lv 4.2 e ss.), shãgâ sozinho significa 
"pecar por ignorância" (v. 13) e é comparável às expressões hãtã bishgãgâ e 'ãsâ 
bishgãgâ, que aparecem no mesmo capítulo ( w . 2, 27, e v. 22, respectivamente). Em 
terceiro lugar, Jó jamais nega que tenha pecado, mas pede que o alertem em que pecou 
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2327 bjÓ (shãgêl) 

(Jó 6.24; 19.4), deixando implícito que os seus pecados foram inconscientes. Em quarto 
lugar, usa-se essa raiz na descrição de como ovelhas se perdem (Ez 34.6). Elas, enquanto 
pastam, simplesmente vão se afastando até ficarem perdidas. 

As Escrituras ressaltam pelo menos três causas para tal afastamento. A primeira é 
vinho e bebida forte (Is 28.7; Pv 20.1). A segunda é a mulher estranha e sedutora (Pv 
5.20, 23), que contrasta com a própria esposa, a qual deve, com os seus encantos, atrair 
o próprio marido (Pv 5.19). A terceira é a incapacidade de rejeitar a instrução errada (Pv 
19.27). No AT somente Saul admite ser culpado desse erro (1 Sm 26.21). 

sh egl 'â . Erro, falha. Vocábulo encontrado somente em Salmos 19.12 [13], "quem pode 
discernir os seus erros? Purifica-me de faltas [nistãrõr, palavra derivada da raiz sãtar, 
'esconder', 'ocultar'; mas cf. D A H O O D , Psalms /, em A B , p. 124, quanto a uma possível 
derivação de sür, 'desviar-se*] secretas". O significado então de sh*gi 'â fica demonstrado 
em face do paralelo com nistãrôt. 

mishgeh. Engano, descuido. Palavra achada somente em Gênesis 43.12, nas palavras 
dirigidas por Jacó aos filhos, antes de estes voltarem para o Egito a fim de se avistarem 
com o irmão José, a quem ainda não tinham reconhecido: "levai também dinheiro em 
dobro; e o dinheiro restituído na boca dos sacos, tornai a levá-lo convosco: pode bem ser 
que fosse engano/descuido [i.e., da parte de Josél". 

Bibliografia: — TDNT. v. 1, p. 268-93. 
V.P.H. 

2326 (shãgah) fitar, olhar fixamente. 

Esse verbo é empregado três vezes no AT e sempre no grau hifil: 1) Cantares 2.9, "eis 
que está detrás de nossa parede, 'olhando pelas' janelas, espreitando [única vez em que 
o verbo sus ocorre no hifil] pelas grades"; 2) Isaías 14.16, "os que te virem [isto é, a 
Lúcifer/um rei pagão cruel?] te 'contemplarão"*; 3) Salmos 33.14, "do lugar de sua morada 
[Deus] observa todos os moradores da terra". 

A palavra ocorre algumas vezes na literatura não-canônica: Sirácida (ou Eclesiástico) 
40.29, "a vida de alguém que fica o tempo todo fitando' a mesa de outro não pode ser 
chamada de vida"; e também 50.5, "quão esplêndido [o sumo sacerdote Simão] era quando, 
do seu santuário, 'mirava' para baixo". 

Interessantíssimo é o desenvolvimento dessa raiz em escritos judaicos posteriores. 
De shãgah surgiu o substantivo hashgãhâ, "providência". Desse modo, em seu Guia para 
as pessoas confusas, Maimônides analisa com certa profundidade a "providência" e 
apresenta cinco pontos de vista a respeito (Guide to the perplexed, v. 3, pp. 17-24). Em 
outras obras parece que se faz uma distinção entre hanhãgã, a "providência universal que 
determina a ordem natural do mundo", e hashgãha, "a providência individual". 

V.P.H. 

(sh'gi'â). Veja o n? 2 325a. 

2327 ^JD (shãgêl) violentar, estuprar (e.g., Dt 28.30; Is 13.16). 
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2328 (shágaO 

Termo Derivado 

2327a (shêgál) cônjuge (Ne 2.6; SI 45.10). 

2328 (shága') estar fora de sL 

Termo Derivado 

2328a t]ÍI>20 (shiggã'ôn) loucura. 

O verbo shãga' aparece sete vezes no AT, cinco como um particípio do pual e duas no 
hitpael, como particípio (1 Sm 21.14, (15J) e como um infinitivo construto (1 Sm 21.15 
[16]). Etimologicamente a raiz tem sido associada ao árabe saga'a, "arrulho (incessante) 
de pombos", ou ao assírio ãêgu, "uivar", "bramar". 

Dos cinco usos de shãga' no pual, três deles são aplicados depreciativamente aos 
profetas. Primeiramente, o discípulo de Eliseu que ungiu Jeú como rei de Israel é 
chamado de "louco" (meshuggã\ 2 Rs 9.11) pelos oficiais do exército. No segundo uso, 
Semaías, um dos exilados na Babilônia, exasperou-se com as palavras de Jeremias acerca 
da duração da deportação e escreveu à liderança de Jerusalém acerca desse "fanático" (Jr 
29.26). Em terceiro lugar, Oséias foi alvo de insinuações semelhantes, pois também foi 
chamado de insensato e "louco" (Os 9.7). 

É improvável que essa designação se refira à maneira de os profetas falarem, i.e., não 
deve implicar que os profetas pronunciassem sons ininteligíveis nem que balbuciassem 
em êxtase. O mais provável é que a causa da zombaria fosse o conteúdo de suas falas, um 
conteúdo que contrariava os otimistas da época. Não se deve extrapolar demasiadamente 
a associação que foi feita, tanto na conotação quanto na forma, entre o hebraico 
meshuggã' e o acadiano muhhum, "adivinho", palavra esta derivada de uma raiz que 
significa "delirar", "cair em transe" (A. MALAMUT, supp VT 15, 1966, p. 210-1). 

Somente em 1 Samuel 21.14-15 [15-16], que relata o modo de Davi agir diante do rei 
Aquis, é que o verbo é associado a um comportamento que chega às raias da imbecilidade. 
Pode-se comparar isso a 1 Coríntios 14.23: "não dirão porventura que estais loucos?". 

shiggã*ôn. Loucura, desvario. Palavra empregada três vezes no AT, duas vezes 
designando uma forma de juízo da parte de Deus, quer sobre o próprio Israel (Dt 28.28), 
quer sobre os que procuraram destruir o povo de Deus (Zc 12.4). Também se emprega o 
substantivo na descrição da maneira extravagante e louca com que o rei Jeú conduzia o 
seu carro, "porque guia furiosamente [i.e., como um louco, desvairadamente]" (2 Rs 9.20). 

V.P.H. 

]VJtò (shiggã'ôn). Veja o n ! 2 328a. 

2329 11Õ (shgr). Ace i ta c omo ra iz de: 

2329a 1XD (sheger) cria, filhote de animais (Êx 13.12; Dt 7.13; 28.4, 18, 51). 

2330 (shêd) demônio. 
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2331 (shàdad) 

A palavra aparece duas vezes no AT: Deuteronômio 32.17, "sacrifícios ofereceram aos 
demônios (...) a deuses que não conheceram"; e Salmos 106.37, "pois imolaram seus filhos 
e suas filhas aos demônios". A palavra talvez ocorra uma terceira vez em Amos 2.1, 
"porque ele (Moabe) queima os ossos (...) a um demônio", alterando a palavra que aparece 
no T M , lassld, "[transformando-os] em cal", para lashshêd ( D A H O O D , em AB, Psalms III, 
p. 74). 

Indubitavelmente o hebraico shêd deve ser associado à palavra babilônica shêdu, 
"demônio (bom ou mal)". Nas religiões pagãs a linha divisória entre os deuses e os 
demônios não é constante. Há demônios que agem com benevolência e deuses que são 
maldosos. Mas, falando de um modo geral, acreditava-se que os demônios tinham menos 
poderes do que os deuses. No pensamento mesopotâmico o shêdu era um poder protetor 
sobrenatural, cuja presença era pedida aos deuses. Em termos específicos, a função do 
shêdu pode ter sido a de representar a vitalidade do indivíduo, sua força sexual 
( O P P E N H E I M , p. 2 0 1 ; veja-se a bibliografia). 

Não se pode deixar de observar a escassez de referências a demônios no AT, e, mesmo 
nos textos em que tais referências ocorrem, elas estão desmitologizadas. O bem e o mal 
se encontram na esfera moral e não na metafísica. Kaufmann (p. 65, nota 1) diz: "Quando 
os deuses das nações são chamados de shédim, isso não significa que sejam espíritos 
maus, mas que são sombras impalpáveis, 'não-deuses', sem funções quer divinas quer 
humanas". 

N a Bíblia as forças demoníacas são reveladas nos Evangelhos e no Apocalipse. Quer 
dizer, a esfera demoníaca aparece em maior profusão quando Jesus está presente. Talvez 
Deus nos tenha aberto a visão para o mundo satânico apenas na presença de Cristo 
( K I N L A W , p . 8 ) . 

Bibliografia: — K A U F M A N N , Y. The religion of Israel. University of Chicago, 1960. 
p. 63 e ss. — K L N L A W , D. Putting demons in their place. Christian Medicai Society 
Journal 6:3-8. — O P P E N H E I M , L. Ancient Mesopotamia. University of Chicago, 1964. p. 
198 e ss. 

V.P.H. 

TV (shõd), 1O (shad). Veja os n~ 2 331a, 2 332a. 

2331 "I"jE? (shãdad ) desolar, destruir, despojar. 

Termo Derivado 

2331a ^TtD (shõd) devastação. 

O verbo aparece 57 vezes no AT: 32 vezes no qal; uma vez no nifal (Mq 2.4); duas 
vezes no piei (Pv 19.26; 24.15); uma vez no poel (Os 10.2); 19 vezes no pual; duas vezes 
no hofal (Is 33.1; Os 10.14). Desses 57 usos, 48 se acham nos livros dos profetas clássicos 
(com Jeremias à frente, com 26 vezes), deixando desse modo ver em que partes do cânon 
do AT shãdad aparece com maior freqüência. 

Conforme o demonstra uma comparação das traduções modernas da Bíblia, parece 
que não existe nenhum problema maior na tradução de shãdad. Provérbios 19.26 pode 
ser entendido mediante uma associação entre shãdad e o etíope sadada, "expulsar", 
"jogar fora" (Thomas). A tradução aqui proposta é "aquele que 'maltrata' seu pai" (cf. ARA). 
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2332 ms) (shdh) 

O verbo shãdad possui um emprego interessante. Num de seus sentidos é aplicado 
à Babilônia (obviamente nas passagens de Jeremias), que é chamada de "destruidor" de 
Jerusalém (Jr 6.26; 12.12; inter alia). Longe de ser uma entidade independente, essa 
potência mundial militarista é uma atriz escolhida por Deus para participar do elenco. 
Sua função é a de ser o meio pelo qual a santa ira de Deus é derramada sobre os filhos 
da sua própria aliança. Subseqüentemente a própria Babilônia se tornará objeto de ig\ial 
devastação (Jr 51.48, 53, 55, 56; SI 137.8). A ferocidade de shãdad se vê no fato de que 
o verbo designa as atividades de um lobo (Jr 5.6), o qual persegue, ataca e despedaça as 
suas vítimas. 

shõd. Devastação, violência, destruição. À semelhança do verbo shãdad, esse 
substantivo aparece na maioria das vezes nos livros proféticos (20 dentre 25 vezes). 
Felizmente, com vistas à definição da palavra, shõd é freqüentemente empregado em 
paralelo com outros substantivos. A expressão shõd wãsheber, "assolação e ruína", 
aparece em Isaías 51.19; 59.7; 60.18; Jeremias 48.3. A expressão hãmãs wãshõd, 
'Violência e estrago", ocorre em Jeremias 6.7; 20.8; Ezequiel 45.9; Amós 3.10 (em uma 
ocasião, Hc 1.3, os substantivos estão invertidos, shõd ufhãmãs). 

Este último paralelismo é de especial significado devido à relevância da palavra 
hãmãs, "violência". Esse vocábulo designa o tipo de pecado que precedeu ao dilúvio, "a 
terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de Violência"' (Gn 6.11). O que se quer 
dizer com "violência"? Tendemos a concordar com Cassuto (Commentary on Genesis, v. 2, 
p. 52) que hãmãs não se refere a atos de atrocidade e violência, ou seja, coisas feitas à 
força contra a lei. Em vez disso, hãmãs se refere a qualquer coisa que seja incorreta, por 
exemplo, injustiça pessoal ou social. Isso talvez lance alguma luz sobre o significado de 
shõd. Está claro, contudo, que shõd é não somente uma causa de destruição mas também 
pode ser a própria destruição (Os 7.13; 10.14). Isaías 13.6 e Joel 1.15 associam shõd com 
o dia do Senhor. Tal destruição está preparada não para os incrédulos, mas para os 
crentes apóstatas. 

Bibliografia.: — D A H O O D , M. Hebrew-Ugaritic Lexicography X. Bib 53:403. — 
T H O M A S , D . W . A pun on the name Ashdod in Zephaniah ii,4. Exp T 74:63. — . 
Textual and philological notes on some passages in the book of Proverbs. Supp VT 3:289. 

V.P.H. 
2332 m e (shdh). Ace i ta c omo ra i z de: 

2332a r t ô (shad) peito, seios. 

2332b rnC (shiddã) harém (?). Palavra empregada somente em Eclesiastes 2.8; 
significado incerto. 

shad. Peito, seios. Esse substantivo ocorre 21 vezes (24 vezes, caso se acrescentem as 
três ocorrências de shõd em Jó 24.9; Isaías 60.16; 66.11). Oito delas se acham em 
Cantares de Salomão. Dessas oito, quatro se encontram na descrição íntima que o noivo 
faz de sua noiva: 4.5; 7.3, 7, 8 [4, 8, 9]. Em uma ocasião a noiva refere-se aos seus seios 
como um lugar de descanso para a cabeça de seu amado (1.13). Há uma referência aos 
seios ainda não crescidos da "irmãzinha" (8.8), e uma aos da mãe da noiva (8.1). Não deve 
causar perplexidade o fato de que no cânon do AT há pelo menos um livro dedicado à 
descrição de, entre outras coisas, o lado físico do relacionamento matrimonial, cuja 
finalidade está tão claramente expressa em Gênesis 1—2. 
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2333 (shadday) 

Além das passagens de Cantares de Salomão, a palavra hebraica shad é empregada 
nos seguintes contextos: 1) numa situação claramente erótica e sensual, em que o 
adultério e a sedução têm destaque (Os 2.2 [4]; Ez 23.3, 21, em que shad está em paralelo 
com dad, "teta", "bico do seio"); 2) como gesto de pranto (Is 32.12; Ez 23.34; cf. "batia no 
peito [stêthosY, Lc 18.13, e também Lc 23.48); 3) como sinal da chegada à maturidade 
e ao início da vida adulta e, por conseguinte, à responsabilidade pela própria conduta ou 
à capacidade de receber instrução (Ez 16.7; Is 28.9, referência ao desmame); 4) como sinal 
da bênção da fertilidade e da prole (Gn 49.25) ou da maldição da infertilidade e ausência 
de filhos (Os 9.14). Naqueles dias em que não havia mamadeiras, seios secos podiam ser 
de fato uma tragédia. 

V.P.H. 

2333 ""TO (shadday) Shaddai, o Todo-poderoso. Esse é um dos nomes de Deus no 
AT, sendo que algumas versões o deixam sem traduzir (e.g., BJ), e outras traduzem 
por "Todo-poderoso". 

Este é um de uma série de nomes divinos que começam com 'êl, "Deus": 'êl *ôlãm, 
"Deus eterno" (Gn 21.33); 'êl 'elyôn, "Deus Altíssimo" (Gn 14.18); ei 'elõhê yisrã'êl, 
"Deus, o Deus de Israel" (Gn 33.20); el bêt-'êly "Deus de Betei" (Gn 31.13). 

Como título divino, shadday é empregado 48 vezes no AT. Na maioria das vezes 
aparece em Jó (31 vezes), nos lábios de quase todas as personagens dessa história: Elifaz 
(5.17); Jó (6.4); Bildade (8.3); Zofar (11.7); Eliú (32.8); o Senhor (40.2). Dessas 48 vezes, 
shadday é antecedido por 'êl, "Deus", em sete ocasiões: Gênesis 17.1; 28.3; 35.11; 43.14; 
48.3; Êxodo 6.3; Ezequiel 10.5. Nas 41 vezes restantes shadday aparece sozinho. 

A tradução "Todo-poderoso" remonta a tempos antigos, a pelo menos até a LXX, que 
traduz shadday por pantokratõr, "Todo-poderoso". Isso também se reflete na Vulgata, 
omnipotens. Examinando esta palavra, os rabinos concluíram que ela é um vocábulo 
composto do pronome relativo she, "que", "quem", e da palavra day, "bastante", 
"suficiente": she-day, "aquele que é (auto-)suficiente" (Talmude Babilônico, Hagigah 12a). 

Em tempos recentes essas hipóteses mais antigas têm sido todas rejeitadas, e novas 
hipóteses têm sido apresentadas em seu lugar. É preciso mencionar apenas algumas das 
teorias mais defensáveis. Uma delas é que shadday está associado com o verbo hebraico 
shadad, "destruir", tendo desse modo o sentido de "meu destruidor". Uma segunda 
possibilidade, a mais aceita hoje em dia, é de que se deve identificar shadday com o 
vocábulo acadiano sadu, "montanha". Dessa maneira a tradução de 'êl shadday seria 
"Deus da montanha", ou seja, a morada de Deus. Deve-se entender a terminação ay como 
um sufixo adjetivo (e, por isso, a tradução "... da ..."), um aspecto morfológico agora 
demonstrado em ugarítico. Por exemplo, uma das três filhas de El é chamada 'rsy 
Cartsay) e significa "ela da terra". Além do acadiano sadu, há o ugarítico td também 
etimologicamente relacionado ( C R O S S , p. 2 4 8 - 5 0 [veja-se a bibliografial). 

Na condição de 'êl shadday Deus se manifestou aos patriarcas (Êx 6.3): 
especificamente a Abraão (Gn 17.1), a Isaque (Gn 28.3) e a Jacó (Gn 35.11, 43.14; 48.3). 
O contexto da maioria dessas referências é a aliança, mais precisamente a estipulação de 
obediência e fidelidade por parte do vassalo e a promessa de descendentes por parte de 
Deus. Não foi para os montes (que são um fenômeno da natureza) que esses homens de 
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2334 DTÜ (shdm) 

fé olharam em busca de confiança, mas para o Senhor desses montes, o Senhor da 
montanha (SI 121.1-2). 

Bibliografia: — ALBRIGHT, W. F. The names Shaddai and Abram. JBL 54:173-93. 
— P O P E , M . -Job. p. 4 4 . — W A L K E R , M . A new interpretation of the divine name 'Shaddai'. 
ZAW 7 2 : 6 4 - 6 . — THAT. v. 2, p. 8 7 3 - 8 1 . — CROSS , F. M . Harvard Theological Review. 55 
( 1 9 6 2 ) : 2 4 6 . 

V.P.H. 

2334 D~íü (shdm). Ace i ta como ra iz de: 

2334a (shedémâ) campo (e.g., Is 16.8; Hc 3.17). 

2335 j ü (shãdap) chamuscar, crestar (Gn 41.6). 

Termos Derivados 

2335a triÇTü (shedépâ) golpeado com ar, crestado. 

2335b fpSTRP (shiddãpôn) crestamento. 

sh cdèpâ. Crestado. A palavra aparece somente em 2 Reis 19.26, num cântico de deboche 
sobre Senaqueribe, "capim dos telhados e 'coisa crestada' antes de crescer" Git.). Há dois 
problemas nessa passagem. Um é que o paralelo em Isaías (37.27) traz shedémâ, "campo", 
em vez de shedépâ. O segundo é que o texto do rolo de Isaías encontrado em Qumran 
sugere que os dois versículos sejam interpretados assim: "golpeado [nishdãp] diante do 
vento oriental". 

shiddãpôn. Crestamento. Isso podia ser uma catástrofe natural (1 Rs 8.37; 2 Cr 6.28) 
ou uma forma de castigo divino (Dt 28.22; Am 4.9; Ag 2.17). "Crestamento" é o efeito 
produzido pelo vento quente e seco que sopra na Palestina vindo do deserto da Arábia, às 
vezes por dois ou três dias consecutivos. Sua destrutividade é tal que, num único dia, 
resseca totalmente capim, flores e cereal no pé. 

Bibliografia: — D R I V E R , G. R. Notes and studies. JTS 2:29. — N Ò T S C H E R , I. 
Entbehrliche Hapaxlegomena in Jesaia. VT 1:300. 

V.P.H. 

jisnç? (shiddãpôn). Veja o n? 2 335b. 

2336 en© (shdsh). Ace i ta como ra iz de: 

2336a D2? (shésh), HOT (shishshâ) seis. 

2336b (shishshí), rr©ü (shishshtt) sexto. 

2336c (shishshim) sessenta. 

2336d (shishshâ) dar a sexta parle de. Este verbo denominativo ocorre 
apenas no piei (Ez 45.13; 39.2). 
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2339 KlW (shwO 

2337 DTiSj (shoham) pedra preciosa, provavelmente ônix (e.g., Gn 2.12; Êx 25.7). 

2338 fctá {shw'). I. Aceita como raiz de: 
2338a ífcTO (shãw 0 vacuidade, vaidade, falsidade. 

Esse substantivo aparece 52 vezes no AT, com maior freqüência em Salmos (15 vezes), 
Ezequiel (oito vezes), Jó (seis vezes) e Jeremias (cinco vezes, apenas na expressão 
adverbial lashshãw, 8em vão", "inutilmente", "à toa", e sempre antes do verbo: 2.30; 4.30; 
6.29; 18.15 [talvez]; 46.11). 

O uso mais famil iar de shãw' se encontra no terceiro mandamento, "não tomarás 
o nome do SENHOR teu Deus em vão" (Êx 20.7; Dt 5.11). Literalmente a frase diz: "não 
erguerás o nome de Iavé teu Deus lashshãwm (a mesma construção existente em 
Jeremias e mencionada acima). Antes de examinar a passagem do decálogo, será 
instrutivo observar como se usa a palavra em outras passagens. 

É inquestionável que o sentido básico de shãw' é o de "vacuidade", "vaidade". O 
vocábulo designa tudo aquilo que é impalpável, irreal e sem valor, quer na esfera material 
quer na moral. É, por conseguinte, uma palavra que designa ídolos* (da mesma maneira 
como hebel, "vaidade", também é uma designação de ídolos [sem valor]). Salmos 24.4 pode, 
então, ser traduzido assim: "aquele que não ergueu a mente a um 'ídolo'". Dahood (Psalms 

/, AB, p. 151) relaciona diversas passagens (SI 26.4; 31.6 [7]; 119.37; Is 1.13; Jr 18.15; Jó 
31.5) com essa implicação, embora ocorram dúvidas quanto a algumas (especialmente Jó 
31.5 e Is 1.13). 

Não apenas ídolos são "enganos", mas também as palavras de um falso profeta que 
pinta de cor-de-rosa e fica adocicando uma situação tenebrosa (Lm 2.14, Ez 13.6-9, 23). 

É evidente que uma pessoa que toma o nome do Senhor (i.e. sua reputação) "em vão", 
está tentando ocultar uma vida profana, longe de Deus, ou um juramento falso em nome 
de Deus. Mas também inclui usar o nome do Senhor de forma superficial, sem reflexão 
ou por costume. Isso talvez seja captado pela LXX, que traduz lashshãw' por epi mataiõ, 

"impensadamente". 
Bibliografia: — CHILDS, B. The book of Exodus. Westminster, 1974. p. 388, 409-12. 

— THAT. v. 2, p. 882-3. 
V.P.H. 

2339 KTÜ (shw 1. II. Aceita como raiz de: 

2339a (shô'ã), MKÍD (shõ'â) devastação, ruína. 

2339b tn^iüÇ (meshô'â), HREq (meshõ'ã) desolação. 

2339c rrKTOH (fshu'â) barulho (e.g., Is 22.2; Jó 39.7). 

shô'â. Destruição, desolação. O vocábulo é usado numa cena no deserto (Jó 30.3), 
sendo certamente o máximo da desolação. Talvez Jó 38.27 descreva uma cena parecida 
num ambiente de terra habitável. Ou a palavra talvez descreva a intensidade de uma 
tempestade, arrasando tudo o que encontra pelo caminho (Pv 1.27; Ez 38.9). A partir 
dessas referências passamos para os usos restantes de shô a, em que a palavra se torna 
uma designação do juízo divino. 
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2340 (shüb) 

Milik levantou a hipótese de que shô 'â é um termo poético para inferno (SI 35.8), 
em que Davi espera que seus inimigos caiam. O significado apresentado aqui é, então, o 
de "cova" ou "buraco no chão". Sofonias 1.15 descreve o dia do Senhor como, entre outras 
coisas, "um dia de ruína". A imprevisibilidade e a rapidez de tal "devastação" é enfatizada 
por Isaías 47.11, que é parte de um lamento por Babilônia, e Isaías 10.3, que trata do 
próprio povo que apostatou de Deus. 

m eshô 'â. Ruína, devastação. Vocábulo sempre utilizado depois da palavra shô'â: Jó 
30.3; 38.27; Sofonias 1.15. Em duas ocasiões aparece no plural: Salmos 73.18, "[tu, i.e., 
Deusl os fazes cair na 'destruição' (inferno?!"; Salmos 74.3, "dirige os teus passos [i.e., de 
Deusl para as perpétuas 'ruínas'". E interessante que nas duas vezes o plural é vocalizado 
mashshu'ôt. Será que deveria ser meshô'ôt? 

Bibliografia: — MlLIK, J. Deux documents inédits du Désert de Juda. Bib 38:249-
51. 

V.P.H. 
2340 3iC7 (shüb) voltar-se, retornar. 

Termos Derivados 

2340a rOTO (shübâ) retirada (Is 30.15). 

2340b t n T D (shibâ) restauração (SI 126.1). 

2340c Í22ÍO (shôbãb) apóstata, 

2340d fnnid (shôbêb) apóstata. 

2340e tnztóÇ (meshübâ) apostasia. 

2340f tHDtóri (fshübâ) resposta. 

Citou-se acima apenas o sentido básico de shüb, mas, conforme se verá adiante, o 
verbo se desdobra em muitas conotações. E o décimo segundo verbo mais empregado no 
AT, aparecendo pouco mais de 1 500 vezes. Com bem poucas exceções shüb se restringe 
aos graus qal e hifil. Aparece com mais freqüência em Jeremias (111 vezes), seguido de 
Salmos (71 vezes), Gênesis (68 vezes), Ezequiel (62 vezes), 1 Reis (62 vezes), 2 Crônicas 
(61 vezes), 2 Reis (55 vezes) e Isaías (51 vezes). 

A Bíblia está repleta de expressões idiomáticas que descrevem a responsabilidade 
humana no processo de arrependimento. Tais expressões incluem: "inclinai o vosso coração 
ao S E N H O R Deus de Israel" (Js 24.23); "circuncidai-vos para o S E N H O R " (Jr 4.4); "lava o 
teu coração da malícia" (Jr 4.14); "arai o campo de pousio" (Os 10.12); e assim por diante. 
Entretanto, todas essas expressões que designam a atividade penitente do homem 
resumem-se e sintetizam-se neste único verbo, shüb. Pois melhor do que qualquer outro 
verbo ele combina em si os dois requisitos do arrependimento: desviar-se do mal e voltar-
se para o bem. 

Já se propôs que no grau qal shüb tem dez sentidos diferentes, com subdivisões para 
cada um, mais uns poucos usos difíceis de classificar ( H O L L A D A Y , p. 59 e ss.). Desses, dois 
ou três merecem ser notados à parte. Para começar, o sentido básico de shüb, "voltar-se", 
"retornar", que implica movimento físico, aparece mais de 270 vezes. Em umas poucas 
vezes Deus é o sujeito, "daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti [Sarai" (Gn 
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2340 ntô (shüb) 

18.14). Na maioria das vezes o sujeito é uma pessoa: "eu [Abraão] e o rapaz [Isaque] 
iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós" (Gn 22.5). No hifil 
existem 87 ocorrências de shüb com o sentido de "trazer de volta", "levar de volta". 

Em segundo lugar, com freqüência (mais de 120 vezes) shüb funciona como uma 
espécie de verbo auxiliar cuja função é dar a idéia de repetição da ação do segundo verbo: 
"e tornou' Isaque a abrir os poços" (wayyãshõb yitshãq wayyahpõr, Gn 26.18). 

O terceiro e importante uso de shüb no qal, e teologicamente o mais crucial, se dá em 
passagens que tratam da volta da comunidade da aliança para Deus (no sentido de 
arrependimento), ou de desviar-se do mal (no sentido de renunciar ao pecado e rejeitá-lo) 
ou de desviar-se de Deus (no sentido de apostatar). Em tais contextos, shüb é usado 129 
vezes no qal. Em contraste, quando o assunto é o relacionamento divino-humano, 
emprega-se shüb no hifil somente 11 vezes. O verbo aparece nos dois graus num único 
versículo em Ezequiel 14.6: "Voltai-vos' [imperativo do qall e 'fazei-vos voltar' [imperativo 
do hifil] de vossos ídolos." 

Levando em conta todos os graus do verbo, Holladay (p. 117) chega à conclusão de 
que há um total de 164 usos de shüb no contexto de aliança. Como seria de esperar, a 
maioria desses usos se acha nos profetas clássico-literários (113 vezes), com Jeremias à 
frente (48 vezes). À guisa de contraste com Jeremias, o uso de shüb no contexto de aliança 
ocorre somente seis vezes nos primeiros 39 capítulos de Isaías (talvez apenas cinco, caso 
se interprete 30.15 não como "em vos 'converterdes' e em vos sossegardes está a vossa 
salvação", mas "em vos assentardes imóveis [yãshab, i.e., no deixar de estabelecer 
alianças com nações estrangeiras], em descansardes, está a vossa salvação]". Nos outros 
27 capítulos o vocábulo aparece apenas quatro vezes: 44.22; 55.7; 57.17; 59.20. Por 
conseguinte, estamos diante de um interessante fenômeno de dois profetas lado a lado no 
cânon, o primeiro praticamente se cala sobre o assunto, e o segundo se pronuncia bastante 
a respeito. A escassez de referências em Isaías se deve, talvez, à maneira de o profeta 
dizer que a sorte já está lançada. De modo bem contundente Deus diz a Isaías: "torna 
insensível o coração deste povo (...) para que não (...) se converta [shüb] e seja curado" (Is 
6.6). Chegou-se ao limite de recuo possível. Deus anteviu a obstinação do seu povo e 
incluiu-a no seu próprio plano. O profeta, portanto, não deve se sentir frustrado (Mt 13.13 
e ss.). 

Deve-se assinalar que em vários lugares shüb significa "voltar do exílio". No qal isso 
ocorre naturalmente em Esdras e Neemias (Ed 2.1; Ne 7.6), e também em Isaías 10.22; 
Jeremias 22.10; Zacarias 10.9, entre outras passagens. No hifil: 1 Reis 8.34; Jeremias 
12.15, entre outras passagens. Deve ser óbvia a associação das idéias de volta do exílio 
e de volta para a aliança. A volta do exílio era a restauração e a recuperação tanto quanto 
o era a volta de qualquer forma de pecado. Que Deus havia de permitir ambas as voltas 
é algo que confirma a sua fidelidade à aliança. 

A bem da verdade, não há no AT nenhuma sistematização da doutrina do 
arrependimento. Mais do que qualquer outra coisa ela é ilustrada (SI 51). Contudo, o fato 
de que as pessoas são chamadas a se voltar para Deus ou a se voltar de seus pecados 
deixa implícito que o pecado não é uma mancha inapagável, mas que, mediante conversão 
(que é uma graça concedida por Deus), o pecador pode redirecionar o seu destino. Há dois 
lados na compreensão da conversão, o ato livre e soberano da misericórdia divina e a 
decisão humana consciente de voltar-se para Deus, o que vai além da contrição e tristeza. 
Essa decisão inclui o repúdio de todo o pecado e a aceitação da vontade completa de Deus 
para a própria vida. 
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2341 Ttà (shwg) 

shibâ. Restauração, volta. Palavra usada somente em Salmos 126.1, "Quando Iavé 
restaurou 'a restauração' de Sião" (lit.). 

Uma interpretação antiga é a de que shibat, em Salmos 126.1, deve ser analisado 
como shfbit (BDB, p. 986) e de que a frase devia ser "... fez voltar o cativeiro ..." (como na 
TB). Por essa razão esse tem sido considerado um salmo do pós-Exílio! Dahood (Psalms 

III, em AB, p. 218) concorda com o ponto de vista aqui esposado de que shtbâ é, na 
verdade, uma forma de shâb. Ele propõe a tradução "restaurar a sorte de", em apoio do 
que ele cita a inscrição de Sefira. Ele trata a palavra shcbüt, no versículo 4, como também 
derivada de shüb, propondo uma tradução parecida. Esse ponto de vista, agora 
amplamente aceito, torna desnecessário enxergar nessa expressão um indício da literatura 
do Exílio (veja-se shãbã). 

shôbãb. Desviado, apóstata. Aparece três vezes: Jeremias 3.14, 22; Isaías 57.17. A ARA 
traduz por "rebelde", e a JB, "como um ladrão". 

shôbêb . Apóstata. Palavra que ocorre em Jeremias 31.22; 49.4; e num uso um tanto 
quanto problemático, em Miquéias 2.4, em que as versões divergem bastante entre si, 
sendo que muitas fazem emendas (BJ). 

m cshübâ. Apostasia, deslealdade, descrença. Esse substantivo aparece 12 vezes, nove 
delas em Jeremias (3.6, 8, 11, etc.). Duas vezes se encontra em Oséias: 11.7 (aqui a 
apostasia (ARA, "desviar-se"] se tornou um estilo de vida) e 14.5 (que ensina que Israel 
ainda pode ser curado de tão lamentável situação). Somente em Provérbios 1.32 m'shubá 

é aplicado ao indivíduo: "os néscios são mortos por seu 'desvio"*. 

t°shübâ. Resposta, volta, retorno. Aparece oito vezes: cinco em referências sobre a 
primavera como a "virada" do ano (2 Sm 11.1; 1 Rs 20.22, 26; 1 Cr 20.1; 2 Cr 36.10); uma 
para indicar a idéia de "voltar" a um lugar (1 Sm 7.17); e duas com o sentido de 
"resposta", "réplica" (Jó 21.34; 34.36). 

Bibliografia: — D A H O O D , M . Some ambiguous texts in Isaias. CBQ 20:41-43. — 
G O R D I S , R. Some hitherto unrecognized meanings of the verb shub. JBL 52:153-62. — 
H O L L A D A Y , W. The root SÜBH in the Old Testament. Leiden, Brill, 1958. — L E V I N E , B. 
Notes on a Hebrew ostracon from Arad. IEQ 19:49-51. — M L L G R O M , J. Did Isaiah prophesy 
during the reign of Uzziah? VT 14:164-82, esp. p. 169-72. — TDNT. v. 4, p. 984-99; v. 7, p. 
723-6. -— THAT. v. 2, p. 884-90. 

V.P.H. 

33ÍÜ (shôbêb), nrrfó (shôbãb). Veja os n?6 2 340c, d. 

2341 TfD (shwg). Aceita como raiz de: (Provavelmente uma variante de shãgag [q.v.].) 

2341a (meshügâ) erro (Jó 19.4). 

2342 rTlvp (shãwâ) I, concordar, tornar-se semelhante, nivelar. 
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2 3 4 3 RITO (shãwâ) 

Termo Derivado 

2342a TO (sháwêh) planície (Gn 14.5). 

Deve-se fazer distinção entre esse verbo e shãwã I I , "pôr", "colocar", embora os 
comentários e léxicos freqüentemente divir jam sobre qual dos dois verbos deve ser 
considerado numa passagem específica. 

Foi proposto (Labuschagne; veja-se bibliografia) que shãwâ é uma forma do shapel 
do verbo hãyâ, "ser", "estar", e que por isso significa " fazer ser", "tornar", e, em 
comparações, " fazer ser semelhante a", "tornar semelhante a". A partir daí se 
desenvolveram os sentidos de "ser como", "ser semelhante", ou seja, "parecer-se com". Em 
sete passagens se emprega shãwâ em comparações. São elas: Provérbios 3.15 ("tudo o que 
podes desejar não 'é comparável ' a ela [sabedoria]"); Provérbios 8.11; 27.15; Lamentações 
2.13 ("a quem te compararei, ó filha de Jerusalém?"); Ester 7.4 (talvez o versículo de 
tradução mais difícil em todo esse livro, sendo que duas possíveis traduções são: "pois esta 
afl ição la destruição dos judeus] não 'equivaleria/seria comparável ' à perda do rei?"; e 
"pois não se deveria 'comparar' nossa aflição ao rei?"). Dois versículos, Isaías 40.25; 46.5, 
uti l izam shãwâ para exprimir a incomparabilidade de Deus. Ninguém pode ser 
comparado a ele. 

O verbo também ocorre em Ester 3.8, 5.13 e Jó 33.27, em que a idéia de comparação 
está latente, mas não se pode exprimi-la na tradução. 

Wieder propôs uma relação entre shãwâ e o ugarítico twy, "governar", especialmente 
na passagem de Salmos 89.19 [20], "a um valente 'tornei rei' sobre os poderosos" (ARA, "a 
um herói concedi o poder de socorrer"). Cf. também Gênesis 14.17 ("vale de Savé 
[governante]"). 

Bibliografia: — L A B U S C H A G N E , C . The incomparability of Yahweh in the Old 
Testament. Leiden, Brill, 1966. p. 29. — WlEDER, A . Ugaritic Hebrew lexicographical 
notes. JBL 84:160-2. 

V .P .H. 

2343 uTO (shãwâ) II, pôr, colocar. 

É impossível determinar a relação precisa (se é que existe) entre shãwâ I I e shãwâ 
I . BDB (p. 1001a) é da opinião de que ocorreu a evolução do sentido original de "pôr", 
"colocar", para o de "pôr junto", "comparar". 

O verbo ocorre em Salmos 16.8, "Tenho posto' Iavé sempre diante de mim" (lit.). 
Obviamente, se shãwâ for traduzido por "colocar", a passagem deve ser entendida 
metaforicamente. A idéia de comparação, o que tem o apoio da preposição kc, "como", se 
acha em Salmos 18.33 [34] e 2 Samuel 22.34: "ele pôs [i.e., fez] os meus pés como os de 
uma corça" (lit.). A palavra também designa os favores que Deus concede ao rei (SI 21.5 
[6]). Oséias 10.1 pode ser assim traduzido: "ele está carregado de frutos para si próprio". 

O sentido de shãwâ em Salmos 119.30 é incerto; possíveis sentidos são: "'coloquei' 
[shãwâ I I ] os teus juízos diante de mim"; ou "'considerei apropriados' [shãwâ I, BDB, p. 
1000a] os teus juízos"; ou "'considero supremos' [ugarítico twy, 'governar, 'dominar'] os 
teus juízos" ( D A I I O O D , Psalms III, em A S , p. 177 ; Psalms II, p. 316). 

V .P .H. 
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2343.1 rTO (shüah) 

2343.1 fTO (shüah) curvar-se, humilhar-se. 

Termos Derivados 

2343.1a níTC (shühâ) cova. 

2343.1b n r r ç cshthâ) cova. 

2343.1c tnnç? (shahat) cova, destruição, túmulo. 

O verbo shüah ocorre apenas três vezes, sempre em referência a humilhação ou a 
perigo moral. Talvez seja uma variante de shãhah, que tem significado semelhante. 

shahat. Cova, destruição, sepultura, corrupção. Onze vezes a LXX traduz shahat por 
palavras que designam corrupção ou destruição; cinco vezes por palavras que têm o 
sentido de morte; e três vezes por palavras que significam cova (nestes casos quando 
aparece ao lado de um verbo com o sentido de "cavar"). O vocábulo aparece 23 vezes. 

Em geral se afirma, aliás com bastante insistência, que o substantivo deriva do verbo 
shüah, "cavar um buraco". Com base nesse ponto de vista, alguns entendem que a palavra 
se refira a um suposto mundo dos mortos bem nas profundezas da terra. Ta l derivação 
é possível; observe-se nahat, "descanso", que deriva de nüah, "descansar". No entanto, é 
igualmente possível uma derivação de shãhat, "cair em ruínas" (observe-se nahat, 
"descida", que deriva de nãhxity "descer"). É bem possível que aqui se esteja tratando de 
dois substantivos homônimos, um derivado de shüah, "afundar" (e não de "cavar"), e o 
outro de shãhat, "cair em ruínas". 

Emprega-se três vezes o vocábulo em associação com um verbo com o sentido de 
"cavar" (SI 7.15 [16]; 94.13; Pv 26.27) e cinco vezes em passagens em que uma cova serve 
de armadilha (Is 51.14; Ez 19.4, 8; Jó 9.31; SI 9.15 [16]). É usado 14 vezes em íntima 
associação com a idéia de morte, tendo possivelmente o sentido de "morte" ou de 
"sepultura": Jó 17.14; 33.18, 22, 24, 28, 30; Salmos 16.10; 30.9 [10]; 49.9 [10]; 55.23 [24]; 
103.4; Isaías 38.17; Ezequiel 28.8; Jonas 2.66. 

Não é possível demonstrar que se está tratando de duas palavras ou de apenas uma. 
É possível que a palavra "cova" tenha chegado a significar "túmulo" — naquela época os 
túmulos eram geralmente cavernas escavadas na rocha — e, por extensão, tenha vindo 
a significar a corrupção que ocorre no túmulo. Parece claro que às vezes shahat se refere 
ao túmulo e à sua putrefação. Em Jó 17.14 a palavra aparece em paralelo com "verme". 
Em Jó 33.18-30 o tema é a morte à espada ou por doença. Salmos 16.10, à semelhança 
de 49.9 [10], se refere à putrefação que ocorre com a morte (cf. 49.14 [15]). Salmos 55.23 
[24] fala do "poço da destruição [ou corrupção]" ( 6 ' e r shahat). Não há base para a 
tradução encontrada na ARA, "cova profunda". Das 33 vezes em que é usada, a palavra 
b"êr é empregada 29 vezes para designar um poço no sentido literal. Significa 
simplesmente um buraco escavado no chão; aí designa a cova do sepultamento. Essa é 
também a referência de Salmos 30.9 [10], em que o pó resultante da decomposição do 
corpo se acha no contexto, shahat belt, em Isaías 38.17 é quase uma definição. A raiz de 
b'lt significa "gasto", "consumido". Usa-se o vocábulo bal com um significado negativo. 
shahat beli é o local de apodrecimento total. A tradução "túmulo" ou "apodrecimento do 
túmulo" é bastante pertinente na maioria das passagens que não se referem a uma cova 
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2348 *rJyp (shãwa*) 

que foi aberta para servir de armadilha. (Para uma análise mais aprofundada, veja-se o 
verbete shãhat). 

R.L.H. 

2344 'CfD (shüt) I, perambular, vaguear, ir de um lado para outro (e.g., N m 11.8; 2 
Sm 24.8). 

Termos Derivados 

2344a Í2ÍB 0shôt) açoite, chicote (e.g., 1 Rs 12.11, 14; 2 Cr 10.11, 12). 

2344b BÜÈ? (shõtèt) açoite (Js 23.13). 

2344c ZTÇ Cshayit) remo (Is 33.21). 

2344d Dtô (s/iüí) remar (Ez 27.8, 26). Verbo denominativo. 

2344e D i r ò (/mís/iôO r emo (Ez 27.29). 

2344f BÍ©0 (mishshôt) remo (Ez 27.6). 

2345 ETO (s/iúí) //, tratar com desprezo (Ez 28.24, 26). 

2345a 3K0 (sA'VK) desdém, desprezo (Ez 25.15; 36.5). 

2346 (shwl). Aceita como raiz de: 

2346a (s/iü/) bainha (de roupa) (e.g., Na 3.5; Jr 13.26). 

bbiC (shôlál). Veja o n? 2 399a. 

2347 CTXD (shüm) alho (Nm 11.5). 

2348 (s/idwaO clamar (por socorro). 

Termos Derivados 

2348a rintí (shâa') clamor. 

2348b (shôa') clamor. 

2348c ÍHinÇ (.shaw'â) clamor (por socorro). 

A intensidade da ação indicada por shãwa' é muito bem ilustrada pelo fato de o 
verbo ocorrer somente no piei. É empregado 22 vezes, a maioria delas em Salmos (dez 
vezes) e Jó (oito vezes). Isso faz com que sobrem apenas quatro referências no restante 
do AT: Isaías 58.9; Lamentações 3.8; Jonas 2.2 [3]; Habacuque 1.2. 

Notam-se alguns aspectos quando se faz um estudo dos 22 usos de shãwa'. O 
primeiro é que na maioria deles (em 13 das 22 ocorrências) o verbo se encontra na 
primeira pessoa do singular, "gritei". De sorte que, num maior número de vezes, se usa 
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2387 (shãkari) 

o verbo num contexto autobiográfico em vez de descritivo ou exortativo. Em segundo 
lugar, geralmente esse verbo aparece no contexto de um salmo de lamento ou de um hino 
de gratidão. É assim que, em Salmos 30.2 [31, o salmista "clama" ao Senhor porque os 
adversários se regozijam com a sua situação. Ou pode ser que ele sinta que até Deus o 
tenha rejeitado (SI 88.13 [14]). O grito pode partir do necessitado, do pobre, daquele que 
se encontra esquecido ou é explorado (SI 72.12; Jó 29.13; 35.9). A mesma idéia aparece 
na história de Sodoma e Gomorra (Gn 18.20-21; 19.13), à exceção de que aí o verbo é 
zã'aq/tsã'aq. zã'aq e shãwa' se encontram em paralelo em Lamentações 3.8. 

É possível "clamar" ao Senhor e assim mesmo não obter nenhuma resposta: 
Habacuque 1.2; Jó 19.7; 30.20; Salmos 18.41 [42]; Lamentações 3.8. 

shaw'â . Clamor (por socorro). Como também ocorreu com o verbo, esse substantivo 
ocorre na maioria das vezes em Salmos (seis dentre 11 vezes, mais o trecho paralelo de 
2 Sm 22.7; SI 18.6 [71). É empregado na descrição do grito de aflição, do clamor dos 
oprimidos, do grito daqueles que estão chegando ao seu limite. Êxodo 2.23 traz uma bela 
ilustração disso: "os filhos de Israel (...) clamaram \zã'aq], e o seu clamor [shaw'ãtdm] 
subiu a Deus". Cf. Salmos 39.12 [13]; 40.1 [2]. 

shôa4. Clamor (por socorro). Vocábulo empregado somente em Isaías 22.5, num 
contexto que se refere ao dia do Senhor: "e o clamor que vai até aos montes". 

shüa ' . Clamor, se a palavra deriva de shãwa'; opulência, alívio, se derivada de yãsha', 
"salvar", " l ivrar" (cf. BDB, p. 447b e 1002b). O primeiro sentido é provavelmente o de Jó 
30.24, embora não se possa excluir o segundo sentido. Em Jó 36.19 (a única outra 
ocorrência da palavra) parece que o substantivo tem a idéia de "opulência" ou "riquezas". 

V.P.H. 

^ Z ? (shú'ãl). Veja o n? 2 433a. 

2349 rpíü (shüp) machucar, esmagar, desejar (?), apoderar-se (?), bater (?). 

Esse verbo aparece em três passagens do AT, entre as quais Jó 9.17 (que se refere ao 
esmagamento provocado por uma tempestade) e Salmos 139.11 (que fala do esmagamento 
pelas trevas). Duas referências aparecem na memorável (e bastante discutida) passagem 
de Gênesis 3.15, "este te 'ferirá' a cabeça, e tu lhe 'ferirás' o calcanhar". Muitas vezes essa 
passagem tem sido chamada de "proto-evangelho", ou seja, as primeiras boas novas acerca 
de um redentor prometido, após a queda original do homem, quando este se afastou da 
comunhão com Deus. 

O que se quer dizer então com "machucar" ou "esmagar"? É óbvio que o verbo 
descreve a ação do homem com uma serpente, mas será que também descreveria o bote 
e a picada da serpente no calcanhar de uma pessoa? A LXX traduz ambos os usos de shüp 
em Gênesis 3.15 por tereõ, "vigiar", "guardar". A Vulgata, de outro lado, usa dois verbos 
diferentes. Para descrever o que a semente da mulher faria à serpente, ela usa o verbo 
conterere, "esmagar". Para descrever o que a serpente faria à semente da mulher, usa o 
verbo insidiari, "f icar à espreita". Isso, junto com outros fatores, tem levado diversos 
comentaristas a associar o primeiro shüp com um outro verbo hebraico, shã 'ap I I , "calcar 
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2352 prò (;shwq) 

aos pés", e o segundo shüp com shã 'ap I, "ofegar", "anelar". 
Interpretado Á luz do contexto do AT e do cumprimento da promessa, esse versículo 

se cumpre parcialmente no Calvário. No entanto, é só em Apocalipse 20 que as 
implicações do versículo atingem o clímax (cf. também Rm 16.20). 

Bibliografia: — D R I V E R , G . R. Some Hebrew verbs, nouns, and pronouns. JTS 
30:375-7. — G U I L L A U M E , A . Paranomasia in the Old Testament. JSS 9:286-8. — W L F A L L , 

W. Gen. 3:15: A protevangelium? CBQ 36:361-5. — W O U D S T R A , M. Recent translations of 
Genesis 3:15. Calvin Theological Journal 6:194-203. 

V.P.H. 

"ISivÇj Cshôpãr). Veja o n? 2 449c. 

2350 plvD (shwq). I. Aceita como raiz de: 

2350a (shôq) membro inferior, perna. 

2350b p tá (shüq) rua (Pv 7.8; Ec 12.4, 5; Ct 3.2). 

shôq . Perna. Quando shôq se refere ao corpo humano, designa a perna. Quando shôq se 
refere a parte do corpo de um animal, designa a parte superior, ou coxa, dos membros 
anteriores e posteriores. A palavra hebraica usual para coxa humana é yãrék (como na 
referência à "coxa" de Jacó, Gn 32.25 (261). 

Seis vezes shôq designa a perna de alguém: Juizes 15.8. "e Sansão os feriu perna 
[s/iôçl sobre coxa {yãrêkY (lit.), talvez um termo de luta (BURNEY; veja-se a bibliografia). 
Cf. também Provérbios 26.7; Deuteronômio 28.35; Salmos 147.10 (a infantaria, "pernas 
do homem" [lit.J); Cantares 5.15 (as pernas do noivo). Isaías 47.2 é a única referência às 
pernas de uma mulher, aqui representando figuradamente o império babilônico. 

As 13 referências restantes são ao shôq de um animal, quase sempre um carneiro, 
e todas num contexto de adoração pública (sacrifício de animal), à exceção de 1 Samuel 
9.24 (que fala de Samuel receber Saul, o que incluiu o oferecimento de um sacrifício, cf. 
v. 12). Em tais sacrifícios um bom número de versículos afirma que o shôq do animal 
devia ser dado ao sacerdote oficiante como porção a que ele tinha direito na oferta (Lv 
7.32-34; 10.14-15; N m 6.20). 

Bibliografia: — BURNEY, C. The book of Judges. Ktav, 1970. p. 369-70. 
V.P.H. 

2351 (shüq) II, ser abundante. Ocorre somente no polel (SI 65.10) e no hifil (J1 

2.24; 4.13). 

2352 pTD (shwq). III. Aceita como raiz de: 

2352a tnp tôn (fshüqâ) desçjo, anseio. 

Esse snhstantivo aparece apenas três vezes no AT, uma delas em Cantares 7.10 111]: 
"Eu sou do meu amado, e é por mim o desejo dele". As duas referências restantes são 
Gênesis 3.16 e 4.7. Nesta última passagem, Deus está falando com Caim e diz a ele que 
o pecado é como um animal agachado, ansiando apoderar-se de Caim. Na passagem 
anterior Deus diz: "o teu 'desejo' será para o teu marido, e ele te governará". Obviamente 
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2353 -ITO (shür) 

isso não é o fortalecimento nem a deformação de uma hierarquia preexistente entre os 
sexos, pois não há menção de nenhuma hierarquia. 

Existem duas diferenças entre a passagem de Gênesis 3.16 e a de Cantares de 
Salomão. Na primeira, a referência é ao desejo da esposa pelo marido. Na última, é ao 
desejo do noivo pela noiva. Segundo, na passagem de Gênesis a referência a "desejo" 
ocorre num contexto de pecado e juízo. Na de Cantares, num contexto de alegria e amor. 

Bibliografia:—TRIBLE, P. Depatriarchalizingin Biblical interpretation. JAAR 41:30-
48, esp. p. 46. 

V.P.H. 

2353 TXD (shür ) /, viajar, fazer jornada (e.g., Is 57.9; Ez 27.25). 

2353a rntàrn (fshürâ) dádiva, presente (1 Sm 9.7). 

2354 (shür) II, ver, contemplar, observar. 

Termo Derivado 

2354a "ITte? (shôrér) vigilante (e.g., SI 56.3; 27.11). Esse vocábulo pode ser 
considerado um particípio polel, com omissão do mem (veja-se abaixo). 

No total a raiz aparece 23 vezes, 16 no qal, sete no polel (seis delas no Saltério, sendo 
que a exceção é Jó 36.24). Com maior freqüência a raiz aparece em Jó (11 vezes, sete das 
quais se encontram nas falas de Eliú). 

Em vários casos shür II é simplesmente sinônimo de rã'â, "ver", e freqüentemente 
está em paralelo com esse verbo. Esse paralelismo aparece, por exemplo, nos oráculos de 
Balaão: "do cume das penhas vejo [rã Yi] Israel, e dos outeiros o contemplo [shür]" (Nm 
23.9). Cf. Números 24.17 (mas aqui numa visão do futuro). 

Num outro contexto shür passa a ter o significado de "ficar de emboscada". A 
tradução de Oséias 13.7 feita pela ARC, "espiarei", é bastante tímida. O vigor da passagem 
é transmitido por algo como "espreitarei" (IBB). Deus fica caçando à espreita o seu próprio 
povo apóstata. O mesmo sentido aparece em Jeremias 5.26. 

Pode ser essa a relação entre shür no qal e os seis usos do particípio polel em Salmos 
5.8 (9); 27.11; 54.5 [7J; 56.2 [31; 59.10 [11]; 92.11 [12] (esta última uma forma do qal com 
significado semelhante). Em todas essas passagens a palavra costuma ser traduzida por 
"adversário" ou "inimigo". Parece desnecessário o argumento de Dahood (Psalms II, AB, 
p. 25-6) de que o particípio deve ser traduzido por "difamador", "caluniador". Sem dúvida 
o salmista é o alvo de ataques verbais. Mas igualmente deprimente é o fato de que os seus 
inimigos "espreitam" cada um de seus movimentos e se acercam dele no momento 
oportuno. 

Os empregos incomuns de shür aparecem nas passagens de Jó. Deus pode ser o 
sujeito (7.8; 33.27; 35.13) ou o objeto (34.29; 35.14) da ação de ver. 

Somente em Oséias 14.8 [9] é que shür vai além da idéia de fitar ou examinar, para 
incluir a de "cuidar de", "velar por", "proteger". 

V.P.H. 
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2387 (shãkari) 

2355 "TO (shwr ). III. Aceita como raiz de: 
2355a (shôr ) boi, touro. 

2355b "Ptf (shür ) muro (e.g., Gn 49.22; Jó 24.11). 

2355c rntô (shúrâ) fileira de oliveiras ou videiras (Jó 24.11; Jr 5.10). 

shôr. Boi, touro. Palavra às vezes usada como coletivo, em geral se refere a uma única 
cabeça de gado, tanto macha quanto fêmea (DDB). Os bois eram muito valiosos, 
especialmente pelo trabalho e pela comida. Eram essenciais a colheitas abundantes (Pv 
14.4). Não podiam, contudo, ser postos sob o mesmo jugo com um jumento (Dt 22.10) nem 
amordaçados enquanto tri lhavam o cereal (Dt 25.4). As leis pertinentes a eles também 
ref letem o seu grande valor monetário. São mencionados em dois dos dez mandamentos: 
não se deve cobiçar o boi do próximo (Êx 20.17), e o boi deve descansar no sábado (Êx 
23.12). Diversas leis jurisprudenciais de Êxodo 21—23 dizem respeito ao boi. Por exemplo, 
o boi que chifrasse alguém devia ser apedrejado; seu proprietário devia ser considerado 
inocente a menos que soubesse que o boi era dado a chifrar; neste caso também devia ser 
morto (Êx 21.28 e s.; cf. Êx 21.35 e s.). Havia obrigação de devolver o boi de um inimigo 
mesmo que o encontrasse solto (Êx 23.4; cf. Dt 22.1-4). 

O shôr, por ser o rei dos animais domesticados, tinha grande proeminência e era 
símbolo de majestade. Por esse motivo o touro era muitas vezes adorado em todo o antigo 
Oriente Médio, e algumas vezes Israel se sentiu fortemente inclinado a ceder a essa 
tentação, por exemplo, no caso do bezerro de ouro (SI 106.19 e s.; cf. Êx 32.1-6). De um 
ponto de vista positivo, o touro era considerado o sacrifício de maior valor (cf. Dt 17.1; Lv 
22.23; 4.3, 14; passim). Ademais, na bênção dispensada por Moisés às tribos, José é 
comparado ao primogênito do touro devido à sua majestade e superioridade sobre todas 
as nações (Dt 33.17). Destaque-se ainda mais que um dos quatro rostos dos seres vivos 
que sustentam o trono de Iavé é o rosto de um touro (Ez 1.10; cf. Ap 4.6 e s.). 

J.E.H. 
T"IÍO (shôrêr). Veja o n? 2 354a. 

2356 (shôshan) lírio. 

Palavra aparentada de sshshn, que significa "grande flor" ou "lírio d'água" em 
egípcio. Alguns entendem que o vocábulo deriva do acadiano shushshu, "hexagonal", 
referindo-se às seis folhas desse lírio. Aparece principalmente em textos poéticos como 
símbolo de beleza. 

Em Cantares de Salomão, emprega-se "lírio" em referência à noiva. Ela é um "lírio 
dos vales" (2.1, não confundir com a planta tecnicamente denominada "lírio-do-vale") e um 
"lírio entre os espinhos" (2.2; cf. 4.5, 6.11). Os deliciosos lábios do noivo são assemelhados 
a lírios em 5.13. Isso pode ser referência ao seu formato e também à sua fragrância. Em 
Oséias 14.5 se diz que Israel "florescerá como o lírio", uma referência à beleza e à 
abundância que voltará a ter depois de se arrepender. 

O templo de Salomão usou o lírio como tema ornamental, o que foi primeiramente 
encontrado no Egito. Os capitéis de dois metros de altura, postos sobre as colunas Jaquim 
e Boaz, foram feitos em forma de lírio (1 Rs 7.19, 22), e o grande mar de metal fundido 
tinha a beirada enfeitada com lírios em flor (1 Rs 7.26). 
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2357 =irç (shãzap) 

O cabeçalho de quatro salmos emprega a expressão "segundo o lírio" ou "sobre o lírio" 
(lit., 45.1, 69.1). Dois deles empregam "os lírios do testemunho" como parte do cabeçalho 
(60.1; 80.1). Essa referência obscura, que também deixou perplexos os tradutores da LXX, 
é explicada pela maioria dos estudiosos como o título de uma melodia com a qual se 
cantava o salmo. E algum tipo de anotação musical. Quanto a outras notações do gênero, 
veja-se selâ. 

H.W. 

2357 Ç (shãzap) enxergar, avistar (Jó 20.9; Ct 1.6). 

2358 (3hãzar) ser torcido, estar torcido. Ocorre somente no hofal (Êx 26.1, 31. 
36; 39.24). 

n ç (shah). Veja o n? 2 361a. 

2359 "TíTO (shãhad) subornar, resgatar, presentear. 

Termo Derivado 

2359a T-nÉ (shõhad) suborno, presente. 

O verbo é empregado apenas em Jó 6.22, em que Jó diz a seus amigos "porventura 
disse eu: Dai-me algo?' 'Resgatai-me com a vossa fortuna?*" (BJ), e em Ezequiel 16.33, "A 
todas as meretrizes se dá a paga, mas tu 'dás presentes' a todos os teus amantes". 

shõhad. Suborno, presente, dádiva, recompensa, incentivo. Pode-se começar com a 
observação de que proibições de receber suborno (presumivelmente impostas aos juizes) 
se encontram nos trechos legais do Pentateuco: Êxodo 23.8; Deuteronômio 16.19. 
Conquanto os dois versículos comecem de modo semelhante, Deuteronômio 16.19 assim 
termina: "o suborno cega os olhos dos sábios [hãkámim]". Cf. Isaías 1.23; 5.23; Miquéias 
3.11. 

Caso o preço seja aceito, um suborno pode até mesmo produzir um assassino de 
aluguel, que matará uma pessoa inocente (Dt 27.25; Ez 22.12; SI 26.10) ou no mínimo 
perverterá o julgamento (Pv 17.23). 

Somente aquele que desiste de uma violação tão flagrante da lei tanto moral quanto 
criminal poderá permanecer na presença de Deus: 2 Crônicas 19.7; Salmos 15.5; Isaías 
33.15. O próprio Deus está acima de qualquer censura a respeito: Deuteronômio 10.17 (cf. 
1 Pe 1.17). 

Dada a cobiça do homem em todas as épocas e civilizações, é interessante que no AT 
há menção de apenas três casos de suborno (com uso da palavra shohad): os filhos de Eli 
(1 Sm 8.3); os reis Asa e Ben-Hadade (1 Rs 15.19); e os reis Acaz e Tiglate-Pileser (2 Rs 
16.8). 

Uma vez mais se vê o caráter único do AT em contraste com as nações pagãs. Em seu 
estudo de textos mesopotâmicos, Finkelstein pôde afirmar que "nos textos cuneiformes não 
há nenhuma lei conhecida que proíba especificamente o suborno" (p. 79) e que o suborno 
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2361 nnü (sháhah) 

"era não apenas uma prática comum, mas era também reconhecido como uma transação 
legal" (p. 80). 

Bibliografia.: — FlNKELSTEIN, J. J. Middle-Assyrian Sulmãnu texts. JAOS 72:77-80. 

V.P.H. 

2360 nn© (shãhâ) inclinar-se. 

Termos Derivados 

2360a rr.nçp (ahehút) cova (Pv 28.10). 2360b r rno (sh'htt) cova (Lm 4.20; SI 107.20). 

Verbo possivelmente cognato do acadiano shihú, "chafurdar", "descer". Empregado 
uma vez no grau qal para designar os que atormentavam os judeus e que haviam dado 
ordens aos judeus para que "se abaixassem" ou "ficassem deitados" a fim de poderem 
andar sobre as suas costas (Is 51.23). 

Ocorre uma vez no grau hifil, em Provérbios 12.25, em referência ao fardo no coração 
do homem, fardo que "o abate" (ARA), "deprime" (BJ). 

A forma freqüente hishtahãwá, "prostrar-se" ou "adorar", foi analisada como um 
hitpael de shãhâ, e, com base em dados de Ugarite, atualmente é considerada como um 
grau eshtafal (o único exemplo) de háwâ (q.v.). 

E.Y. 

- .t lÇ (sh'hôr). Veja o n? 2 368a. 

nVT0 (.sh'hüt). Veja o n? 2 360a. 

2361 niTO (sháhah) inclinar-se. 

Termo Derivado 

2361a TO (shah) inclinado, baixo (Jó 22.29). 

Esse verbo aparece 17 vezes no AT, 11 vezes no qal, quatro no nifal e duas no hifil. 
Em oito das 17 ocorrências, está em paralelo com shãpel, que tem igualmente o 
significado de "ser inferior", "inclinar-se", "estar abatido". A raiz aparece na maioria das 
vezes em Isaías, em oito das 17 vezes: três no qal (2.11, 17; 60.14); três no nifal (2.9; 5.15; 
29.4); duas no hif i l (25.12; 26.5). 

Em todos os casos de sháhah no nifal e no hifil o significado é "ser abatido", no 
sentido de "ser humilhado", "ter a arrogância extraída (à força)". A única exceção ocorre 
em Eclesiastes 12.4 (nifal): "e todas as filhas da música ficarem abatidas" (IBB). O que isso 
exatamente significa é o que todos perguntam, mas, se o capítulo 12 for interpretado como 
uma alegoria sobre a velhice, a expressão pode referir-se à surdez ou à voz fraca. 

No qal o significado de "tirar do pedestal" os arrogantes também aparece em Isaías 
2.11, 17; Salmos 107.39; e talvez Jó 9.13, em que a melhor tradução seria "eles Yastejam' 
a seus pés". 
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2362 ano Cshãhat) 

Existem diversos significados Hp.rivados de shãhah no qal. Um c o de fazer mesura 
diante de outra pessoa. Isso se ilustra em Isaías 60.14 e Provérbios 14.19, "os maus 
inclinam-se perante a face dos bons". Um segundo significado seria o de curvar-se no 
sentido de caminhar encurvadamente, abatido como numa hora de pranto ou luto: Salmos 
35.14; 38.6 [7]. 

V .P .H. 

2362 a n o Cshãhat) matar, abater. 

Termos Derivados 

2362a tnCPri0 (sh'hl tâ) imolação. 

2362b tnanü (shahãtâ ) matança. 

O verbo shãhat aparece 84 vezes no AT, todas no qal, à exceção de dois casos no 
nifal: Levítico 6.25 [18] e Números 11.22. Com cinco exceções, quando significa o ouro 
"batido" (1 Rs 10.16, 17; 2 Cr 9.15, 16), shãhat significa na maioria das vezes "matar" 
num sacrifício ritual e umas poucas vezes "matar" outra pessoa. Pode ser empregado para 
designar a morte não-sacrificial de um ou mais animais (Gn 37.31). N a LXX a palavra é 
traduzida por sphazõ e thuõ. Somente em Jeremias 9.8 [7] a arma mortal é a língua. 

Quando shãhat é empregado junto no contexto da morte de seres humanos, tal morte 
pode se dar em um dentre dois contextos: a morte por motivo de adoração, de natureza 
religiosa, e simplesmente o homicídio intencional ou assassinato. N a primeira categoria 
pode-se colocar Gênesis 22.10, " [Abraão] tomou o cutelo para imolar o filho", e mais Isaías 
57.5; Ezequiel 16.21 (que fala de sacrifício de crianças à moda dos sacrifícios humanos da 
adoração cananéia). Na segunda categoria se encontra uma situação hipotética em que 
o próprio Deus é o agente de tal ato, e o seu povo, a vít ima ( N m 14.16). Por ordem de 
Nabucodonosor, Zedequias foi obrigado a assistir à execução de seus próprios filhos: 2 Reis 
25.7; Jeremias 39.6; 52.10. Tratamento idêntico foi ministrado aos líderes de Judá: 
Jeremias 39.6; 52.10 (cf. também Jr 41.7). Massacres semelhantes aconteceram com os 
profetas de Baal (1 Rs 18.40), com famílias reais (2 Rs 10.7, 14) e com os efraimitas que 
não conseguiam pronunciar "chibolete" (Jz 12.6). 

É no âmbito dos rituais de sacrifício que shãhat encontra o uso mais popular. Nesse 
contexto, o livro de Levítico traz a maior freqüência do uso da raiz, 35 vezes. Quando 
alguém chega à presença de Deus, jamais o faz de mãos vazias. "Nada trago em minhas 
mãos" era um conceito estranho para o israelita. O adorador devia trazer um animal 
doméstico, nunca um selvagem ("não oferecerei ao SENHOR meu Deus holocaustos que não 
me custem nada", 2 Sm 24.24). Dependendo da situação em particular do próprio 
indivíduo e depois de o adorador ter imposto as mãos sobre a cabeça do animal, o sumo 
sacerdote ou os levitas matavam o animal e então aspergiam o sangue. 

A Bíblia jamais dã detalhes de como o animal era abatido. Fontes rabínicas 
indicavam que o animal era morto da maneira mais rápida e menos dolorosa possível, 
cortando-se perpendicularmente a garganta num único movimento. 

A raiz grega sphazõ, empregada na LXX para traduzir shãhat, é usada quatro vezes 
em Apocalipse para descrever Cristo como o cordeiro "morto" (5.6, 9, 12; 13.8). U m a raiz 
sinônima de shãhat se encontra em Salmos 44.22 [23], "somos considerados como ovelhas 
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2363 bnv (shhl) 

para o matadouro [tibhâ]'\ o cm Isaías 53.7, "como cordeiro foi levado ao matadouro 
[tebah]n\ as duas palavras derivam da raiz tãbah, que também significa "matar". 

shehitâ. ImoUição. Esse vocábulo aparece uma única vez, em 2 Crônicas 30.17, "os 
levitas (estavam encarregados] da imolação dos cordeiros pascais" (lit.), durante a páscoa 
convocada por Ezequias. Originariamente era dever do próprio ofertante imolar a vítima. 

shahãtâ . Matança (?). Esse substantivo aparece somente em Oséias 5.2, e a sua 
tradução é debatível. Literalmente a passagem diz: "os revoltosos afundaram-se na 
matança". Muitos comentaristas modernos emendam shãhat para shãhat, "destruição", 
e redividem o TM. Driver (veja-se a bibliografia) propôs que o substantivo está relacionado 
com uma raiz semítica èhty "corromper", e traduz "eles aprofundaram a corrupção de 
Sitim". 

Bibliografia: Quanto a shahãtâ: — D R I V E R , G . R . Studies in the vocabulary of the 
Old Testament. JTS 34:33-44, esp. p. 40. 

Quanto a shãhat: — M L C H E L , O. In: TDNT. v. 7, p. 925-38. 
Quanto a fontes rabínicas acerca de métodos de abatimento de animais: — BERMAN, 

J. Ritual slaughtering. Universal Jewish Encyclopedia. v. 9, p. 562-5. — RABINOWICZ, H. 
Shehitah. Encyclopaedia Judaica, v. 14, p. 1337-44. 

V.P.H. 

nnTTÇ (sh'hitâ). Veja o n? 2 362b. 

]TZ (shehin). Veja o n? 2 364a. 

r rnç (shThlt). Veja o n? 2 360b. 

2363 AVD (shhl). Aceita como raiz de: 

2363a ^ITO (shahal) leão (e.g., Os 5.14; Jó 4.10). 

2363b trfpiTÇ (sh'hélet) onicha. 

sh ehéle t . Onicha. ("ônica" na segunda edição da ARA). Esse substantivo é empregado 
somente em Êxodo 30.34, designando um dos ingredientes utilizados na fabricação de 
incenso. A l ém de produtos aromáticos de origem vegetal, havia também produtos 
derivados da fauna. Nesta última categoria incluímos a onicha, palavra que possivelmente 
designa a concha de um molusco (por exemplo, caramujo, marisco, ostra), que, quando 
queimada, produz um aroma agradável. 

Isso leva à questão mais ampla do papel do incenso nos rituais de culto público no 
AT. Seguindo o parecer de Haran (veja-se bibliografia), somos da opinião de que existem 
três usos diferentes de incenso. O primeiro é o de suplemento do sacrifício, especialmente 
da oferta de manjares (Lv 2.1, 15). O segundo ó uma oferta separada de incenso feita num 
incensário. Os ingredientes dessa oferta não são mencionados nas Escrituras (Lv 10.1 e 
ss.; N m 16.6 e ss.). O terceiro é o incenso colocado sobre o altar de ouro (Êx 30.1-10, 34-
37). Somente nesse caso é que a Bíblia dá detalhes acerca da composição do incenso (Êx 
30.34-37): três tipos de especiarias adocicadas e moídas em pó (sendo onicha uma delas) 
e incenso puro, todos os componentes em quantidades iguais e tudo temperado com sal. 
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2387 (shãkari) 

Muito provavelmente a queima de incenso tinha objetivos sanitários, 
contrabalançando o cheiro do sacrifício. Os dois Testamentos traçam um paralelo entre 
a oferta de incenso e a oração (SI 141.2; Lc 1.10; Ap 5.8; 8.3, 4). 

Bibliografia: — B E C K , H . Incense. In: IDB. v. 2, p. 697-8. — G L U E C K , N. Incense 
altars. In: Translating and understanding The Old Testament. ed. H. T. Frank. Abingdon, 
1970. p. 325-9 (com lâminas e figuras). — H A R A N , M. The use of incense in the ancient 
Israelite ritual. VT 10:113-29. — T H O M P S O N , J. A. Incense. In: ZPEB. v. 3, p. 274-6. 

V.P.H. 

rÒTOÍ (shehèlet). Veja o n! 2 363b. 

2364 ]nü (shhn). Ace i ta como ra i z de: 

2364a fJTRP (shehin) furúnculo, local inflamado. 

A doença de pele de fiirúnculos foi uma das dez pragas que o Senhor trouxe sobre o 
Egito (Êx 9.9-11). O Senhor ameaça Israel com furúnculos caso Israel não lhe obedeça (Dt 
28.27, 35). Deus é visto como a razão ulterior da doença, mesmo no caso de Jó, em que 
o agente mais próximo é Satanás (Jó 2.7), e germes podem muito bem ter sido a causa 
direta. 

E.A.M. 

2365 ^nü (shhp ). Ace i ta como ra i z de: 

2365a (shxihap) gaivota (Dt 14.15 = Lv 11.16). 

2365b r.2nd (shahepet) doença definhante (Dt 28.22; Lv 26.16). 

n2T7Ç (shahepet). Veja o n? 2 365b. 

2366 yrw (shhts). Ace i ta como ra iz de: 

2366a JTJtf (shahats) dignidade, orgulho (Jó 28.8; 41.26). 

2367 pXVD (shãhaq) remover esfregando, moer, pulverizar (e.g., Jó 14.19; Êx 30.36). 

Termo Derivado 

2367a pTTÇ (shahaq) poeira, nuvem (e.g., Is 40.15; Dt 33.26). 

2368 1 HO (shãhar) /, ficar preto (Jó 30.30). 

Termos Derivados 

2368a limÇÍ (shehôr) negrume (Lm 4.8). 

2368b ItVD (shãhõr) preto (adj.) (e.g., Lv 13.31, 37; Ct 5.11). 
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2369 T S (shãhar) 

2368c n n n ü (shahãrút) negrume dos cabelos, Le., início da juventude (Ec 
11.10). 

2368d -irnntó (sh'harhõr) escuro (Ct 1.10). 

2369 ~inç (shãhar ) II, buscar cedo, procurar sinceramente. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2369a t".nç (shahar) alvorada. 

2369b "inCG (mishhãr) alvorada (SI 110.3). 

Com apenas uma exceção, todas as 13 ocorrências de shãhar se encontram no grau 
piei. A única exceção é o particípio do qal em Provérbios 11.27, "Quem 'procura' o bem 
alcança favor". Na maioria das vezes Deus é o objeto da busca: Jó 8.5; Salmos 63.1 [21; 
78.34; Isaías 26.9; Oséias 5.15. Dessas cinco passagens, quatro afirmam que a pessoa 
procura sinceramente o Senhor em hora de aflição: Jó 8.5; Salmos 63.1 [21; 78.34; Oséias 
5.15. Em Isaías 26.9, o adorador simplesmente declara o seu imenso desejo de ter 
comunhão com Deus. 

O próprio Deus pode ser o agente da busca (Jó 7.21). A sabedoria pode ser o objeto 
da procura: Provérbios 1.28; 8.17 (e cf. ainda VON RAD, Wisdom in Israel, p. 157 e ss.). 
Apenas em Isaías 47.11 o verbo aparece num contexto negativo, e mesmo aí a tradução 
é incerta. 

shahar. Alvorada. Esse substantivo masculino geralmente denota o romper do dia, 
aqueles momentos logo antes do nascer do sol. Alguns têm feito uma associação com os 
textos de Ras Shamra, nos quais êhr designa tanto o substantivo comum "alvorada" 
quanto o nome de uma divindade, Alvorada. Sahar, juntamente com Éalim, são filhos de 
uma mulher engravidada pelo deus El (ITT 16: texto n? 52). A hipótese é então de que no 
AT há referências (veladas) a essa divindade dos cananeus, ainda que de modo 
desmitologizado. 

É de interesse observar os verbos empregados junto com o substantivo shahar. O 
mais freqüente é *ãlâ, "subir", "levantar(-se)". Cf. Gênesis 19.15, "quando a alvorada 
levantou-se" (lit.; também Gn 32.24, 26 [25, 27]; Js 6.15; Jz 19.25; 1 Sm 9.26; Jn 4.7; Ne 
4.21 [15]). Outro verbo é 'úr, "acordar", "despertar" (SI 57.8 [9]; 108.2 [3]). Esses dois 
versículos, que são idênticos e ocorrem em salmos paralelos, deviam ser traduzidos por 
"acordarei de manhãzinha" ou "despertarei a alvorada" ou "despertarei Shahar"? Cf. Jó 
38.12, em que a alvorada (shahar) recebe uma tarefa diária da parte de Deus, embora 
pareça óbvio que esse é um caso de licença poética. Pode-se supor que se tem também um 
caso de licença poética quando o salmista (139.9) especula a respeito de montar sobre as 
asas da alvorada ou naquelas referências às pálpebras da alvorada: Jó 3.9; 41.18 [10] 
(Steadman). 

A dificuldade maior dos intérpretes é Isaías 14.12, "como caíste do céu, ó Lúcifer" 
(ARA, "..., ó estrela da manhã, filho da alva [hêlêl ben shahar1"). Ninguém há de negar 
que a passagem ocorre no contexto de uma sátira sobre o rei de Babilônia. Contudo, 
muitos cristãos têm entendido esse versículo (talvez junto com Ez 28) e, com base em 
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2 3 7 0 * N N Ç (shãhat) 

versículos como Lucas 10.18; 1 Timóteo 3.6, no sentido de haver aí algo acerca da origem 
de Satanás, especialmente a sua expulsão dos céus, após a sua bombástica demonstração 
de arrogância. O The New Bible Commentary (ed. rev., p. 600) chama essa exegese de 
conjectura precária. De sua parte E. J. Young pôde dizer categoricamente (p. 441): "Não 
se pode aplicar essa passagem a Satanás". Dentre os evangélicos, Archer (WBC, p. 622) é 
o mais aberto a uma interpretação sobrenatural e cósmica. Sentimo-nos mais seguros com 
a aplicação da expressão ao tirano babilônico, cujo orgulho ostensivo forneceu munição 
para os ataques do profeta. 

Bibliografia: — C L I F F O R D , R. J. The cosmic mountain in Canaan and the Old 
Testament. Harvard University, 1972 . p. 1 6 0 - 8 . — C R A I G I E , P. Helel, Athtar and Phaethon 
(Jes 14 1 2 - 1 5 ) . Z A W 8 5 : 2 2 3 - 2 5 . — M A C K A Y , J. Helel and the Dawn-Goddess. VT 2 0 : 4 5 1 - 6 4 . 

— Y O U N G , E. J. The book oflsaiah. Eerdmans, 1965 . v. 1, p. 4 3 9 - 4 1 . 

V.P.H. 

nnijÇj (shahãrüt). Veja o n? 2 368c. 

innnü (sh'harhõr). Veja o n? 2 368d. 

2 3 7 0 * N N Ç (shãhat) destruir, corromper. 

Termos Derivados 

2370a tHTiüÇ (mashhit) destruição. 

2370b nn^O (mashhét) destruição (Ez 9.1). 

2370c nnÇQ (mishhat) desfiguração do rosto (Is 52.14). 

2370d tnnç (shahat) cova, destruição. 

O verbo ocorre 151 vezes no AT. É empregado principalmente no grau hifil. Também 
ocorre nos graus piei, nifal e hofal. Não há nenhuma diferença perceptível na tradução. 
Para ilustrar, "porventura os deuses das nações livraram os povos, que meus pais 
destruíram [shãhat no piei]?" (2 Rs 19.12). Um texto exatamente igual a este versículo 
se encontra em Isaías 37.12, com exceção de que shãhat aí aparece no hifil. 

O objeto desse verbo pode ser uma cidade (Sodoma, Jerusalém), uma dinastia (a casa 
de Davi, 2 Cr 21.7), nações que assediam o povo de Deus (Babilônia, Jr 51.11), e num 
maior número de vezes o povo da aliança e os seus bens. Somente contra Amazias é que 
Deus lança uma vendeta particular (2 Cr 25.16). De forma semelhante, faraó Neco, que 
viveu na mesma época de Josias, disse ao rei piedoso: "cuida de não te opores a Deus, que 
é comigo, para que ele não te destrua" (2 Cr 35.21). Roboão afastou a destruição divina 
ao se arrepender (2 Cr 12.12). 

mashhit. Destruição, destruidor. Morfologicamente este é um particípio hifil de 
shãhat. É usado para descrever um leão (Jr 2.30) e um anjo (1 Cr 21.12, 15). O uso mais 
conhecido está relacionado com o anjo da destruição por ocasião da páscoa, "destruidor" 
(Êx 12.23). Ele é o mensageiro incumbido da execução da vingança divina. 
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2387 (shãkari) 

shahat. Cova, destruição. Pelo menos duas controvérsias giram em torno do substantivo 
shahat. Primeiro, com que raiz verbal se deve identificar o substantivo? Muitos estudiosos 
o têm relacionado com o verbo shüah, "afundar" (BDB, p. 1001), outros, com shâhá, 
"curvar-se", outros, ainda, com shãhat, "destruir". Há um substantivo shahat com o 
significado de "cova" e derivado de shüah, "afundar" (SI 7.15 [161; 35.7). Isso não exclui 
a possibilidade de haver um outro shahat, derivado de shãhat. Cf. nahat I, derivado de 
nüahy e nahat I I , derivado de nãhat (veja-se shüah). O segundo problema é até que ponto 
se pode interpretar corretamente shahat como uma designação poética do Sheol e, desse 
modo, como um reflexo do conceito israelita da vida após a morte. 

shahat ocorre 23 vezes no AT, com maior freqüência em Salmos (nove vezes) e Jó 
(sete vezes). A ARA traduz o vocábulo por "corrupção" (SI 16.10), "cova" (SI 35.7) e "lodo" 
(Jó 9.31). Alguns estudiosos do AT, obcecados com a idéia de que o conceito de 
imortalidade e da vida após a morte foi um desenvolvimento do pós-Exílio relativamente 
tardio em Israel, de modo conveniente, mas incorreto, entenderam shahat apenas como 
uma designação alegórica do exílio babilônico! 

Especificamente 14 dos 16 usos da palavra em Salmos e Jó parecem não oferecer 
nenhuma outra interpretação a não ser um conceito de vida após a morte (exclua-se aí SI 
7.15 [161). Veja-se também shahat, n? 2343.1c. 

Bibliografia: — M U R P H Y , Roland E. Sahat in the Qumran Literature. Bib 39:61-66. 
— P O P E , M . The word JTIÜ in Job 9:31. JBL 83:269-78. — T R O M P , N . Primitive conceptions 

of death in the netherworld in the Old Testament. Pontificai Biblical Institute, 1969. p. 69-
71. — TDNT. v. 9, p. 96-100. — THAT. v. 2, p. 891-4. 

V.P.H. 

2371 HQÇ (shUtâ) acácia (árvore e madeira) (e.g.T Is 41.19; Dt 10.3). 

2372 FIDO (shãtah ) espalhar, dispersar (e.g., 2 Sm 17.19; Jr 8.2). 

Termos Derivados 

2372a nz>Eü (mishtãh) lugar de estender (Ez 26.5, 14). 

2372b rráCD (mishtôah) lugar de estender (Ez 47.10). 

UTDÍD (shôtêt). Veja o n°. 2 344b. 

2373 ^QO (shâtap) lavar, enxaguar, transbordar, engolfar. 
Termo Derivado 

2373a t̂ ÇDÜ (shetep ) inundação, aguaceiro. 

O significado "transbordar", "engolfar", é responsável pela maioria dos usos de 
shâtap. A tradução "lavar", "enxaguar", ocorre somente nas seguintes passagens: Levítico 
6.28 [211; 15.11-12; 1 Reis 22.38; Jó 14.19 (no sentido de "causar erosão"); e f iguradamente 
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2374 -iBO (shtr) 

Ezequiel 16.9, " lavei o teu sangue" (BJ), aqui em paralelo com rãhats, " lavar" (cf. L v 
15.11). 

O verbo shátap é na maioria das vezes associado a água corrente: nahal, " torrente" 
(Is 30.28, 66.12; Jr 47.2; 2 Cr 32.4; SI 78.20), náhár, "r io" ( Is 43.2; Ct 8.7), geshem, 
"chuva", "chuvarada" (Ez 13.11, 13; 38.22), mayim, "água", "águas" (Is 28.2, 17; SI 124.4), 
shetep, " inundação" (Dn 11.22). 

Um grande número dos versículos acima empregou a idéia de "torrente 
transbordante" como figura de l inguagem designativa do juízo de Deus sobre o seu povo: 
Isaías 8.8; 28.2, 15, 17-18; 30.28 (neste caso contra Samaria) . Não é preciso grande esforço 
de imaginação para sentir toda a força desta analogia. De outro lado, contudo, observe-se 
que a mesma combinação de palavras ocorre em Isaías 66.12. Mas aí a idéia é de 
transbordamento e disseminação de bênçãos (a única vez em que shãtap tem um sentido 
positivo, quando se emprega uma metáfora de água), shãtap também pode descrever 
catástrofes pessoais bem como calamidades nacionais. E m tais circunstâncias a ví t ima 
orará por socorro: Salmos 69.2, 15 [3, 16] e 124.4. 

shetep. Inundação, aguaceiro. Vocábulo empregado para descrever "inundação de 
água" em Salmos 32.6; Jó 38.25; Naum 1.8; Daniel 9.26; 11.22. As três últimas referências 
dizem respeito a juízo. A referência restante é Provérbios 27.4, "transbordante é a i ra" 
(ARA, "impetuosa"). 

V .P .H. 

2374 "lCDü (shtr). Aceita como raiz de: 
2374a fVDS (shõtér) funcionário, oficial (subst.). 

2374b nqXpE (mishtãr) Domínio. 

shõtér. Funcionário, oficial (subst.). Esse substantivo é uma forma participial de uma 
raiz bastante profícua em toda a famíl ia de línguas semíticas (cf. o acadiano ãatãru, 
"escrever"; o árabe satara, "escrever", "governar", e sitrun, " f i la", ' l inha" ; o 
aramaico/siríaco &tãrã, "documento"; o sabeu str, "inscrição"). O vocábulo designa um 
funcionário subalterno. Em contraste com muitos outros funcionários governamentais 
conhecidos, esses provavelmente foram originariamente treinados no ofício e na arte dos 
escribas, conforme a raiz parece indicar. 

shõtér é um termo genérico, amplamente empregado para designar um funcionário 
em diversas áreas do governo e da sociedade. Designa os funcionários subalternos judeus 
que estavam sob as ordens de superintendentes egípcios e que conduziam os hebreus em 
trabalhos pesados (Êx 5.6, 10), sendo responsáveis tanto pela quantidade quanto pela 
qualidade do trabalho (Êx 5.14-19). 

Durante os anos de peregrinação no deserto ( N m 11.16), a palavra designa os 
funcionários subordinados aos 70 anciãos de Israel, os quais o Senhor deu a Moisés para 
que dividissem o peso da administração (Dt 1.15). Parece que, durante os primórdios de 
Israel, eles estiveram estreitamente associados aos anciãos, às vezes na administração 
civil (Dt 31.28) ou em assuntos pertinentes à esfera mil itar (Dt 20.5 e ss.; Js 1.10; 3.2). 

O cargo aparentemente continua a existir no reino unido e no reino dividido, quando 
eles estão envolvidos com assuntos militares (1 Cr 27.1; 2 Cr 26.11), e como levitas, em 
questões judiciais e religiosas (1 Cr 23.4; 26.29; 2 Cr 19.11; 34.13). 
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2 3 7 6 RFR0 (shtlõh) 

mishtãr. Domínio. Descreve o reger dos corpos celestes sobre a superfície da terra 
(somente Jó 38.33). 

Bibliografia: — M A N L E Y , G . T. 'Officers' in the Old Testament. EQ 2 9 : 1 4 9 - 5 6 . — 

M C K E N Z I E , John L . The elders in the Old Testament. Bib 4 0 : 5 2 2 - 4 0 . 

R.D.P. 

2 3 7 5 (shay) presente dado em sinal de respeito (Is 18 .7 ; S I 7 6 . 1 2 ; 6 8 . 3 0 ) . 

niTÜ (shibâ). Veja o n? 2 340b. 

niTÜ (shihá). Veja o n? 2 340.1b. 

CD-ÇÇ (shayit). Veja o n? 2 344c. 

2 3 7 6 R Í V Ü (shtlõh) Siló. 

Siló estava situada em Efraim, cerca de 50 quilômetros ao norte de Jerusalém. Josué 
escolheu essa cidade para ser seu quartel-general (18.1) e cuidou que o tabernáculo fosse 
armado ali. A cidade desempenhava basicamente as funções de centro religioso e só 
secundariamente funcionava como base de operações militares. É possível que, em certas 
ocasiões, tenham existido em Siló algumas práticas do culto à fertilidade. Isso talvez seja 
indicado de três maneiras: 1) A referência a uma festa anual em Siló, durante a qual as 
filhas de Siló participavam de algum tipo de dança. Os benjaminitas se aproveitaram 
dessa oportunidade para raptar esposas para si (Jz 21.15-21). 2) A referência em 1 
Samuel 1.22 à prostituição religiosa no templo de Siló, na qual os filhos de Eli e as 
mulheres se envolveram. 3) Quando Ana, a mãe de Samuel, foi ao templo, Eli viu os lábios 
dela se mexerem, mas não ouviu nada. A conclusão inusitada a que ele chegou foi de que 
estava embriagada (1 Sm 1.13). Será que Eli poderia ter pensado dessa maneira pelo fato 
de ser tão comum que peregrinos se embriagassem na festa anual? 

Escavações arqueológicas têm mostrado que Siló foi destruída por volta de 1050 a.C., 
aparentemente pelos filisteus na época em que capturaram aos israelitas a arca da 
aliança (1 Sm 4). Esse fato é mencionado em Salmos 78.60; Jeremias 7.12, 14; 26.6, 9. 

As passagens de Jeremias são extremamente interessantes, pois ocorrem em seu 
famoso "sermão do templo" (7; 26). Ele ameaça dizendo que Deus fará com Jerusalém 
aquilo que fizera com Siló. Por que escolher Siló para a analogia? Há duas razões. A 
primeira: Siló foi, além de Jerusalém, a única localidade que se sabe que teve um templo 
a Iavé que abrigava a arca da aliança. A segunda é que nos dois locais o povo havia 
tentado aproveitar-se de seu relacionamento com Deus (por meio da arca e do templo, 
respectivamente) para obter segurança em épocas de instabilidade política. A religião se 
tornara magia. 

É preciso considerar agora Gênesis 49.10, que apresenta a bênção de Jacó a seu filho 
Judá: "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha 
Siló; e a ele obedecerão os povos". O que quer dizer a expressão "até que venha Siló"? Se 
é uma profecia sobre Jesus, em nenhuma parte o NT faz alusão a isso. Parece preferível 
dizer que é uma profecia de Davi como um tipo do Messias, mas o que a palavra "Siló" 
acrescenta à profecia? 
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2377 "t f (shyn) 

Quais são as outras possibilidades de interpretação? Uma é associar a palavra em 
sua forma consonantal à rara palavra acadiana éélu, "conselheiro". Outra possibilidade 
é manter a tradução "Siló" e interpretar "até que venha Siló" (ARA; mas o que isso 
significa?) ou então "até que ele [Judá/Davil venha a Siló" (o que significaria uma 
expansão da influência para além das fronteiras de Judá). Uma terceira hipótese é 
levantada com base no testemunho quase unânime das versões antigas (LXX e targuns), 
que pressupõem uma ligeira mudança no TM, ou seja, uma mudança de skylh para shlh 
(= shelô, "a quem isso pertence"), que é uma contração da partícula relativa she, a 
preposição / e o sufixo pronominal da terceira pessoa masculina do singular ô. Nesse caso 
a expressão deveria ser lida como "até que ele venha ao que é seu". Al legro destaca a 
interpretação messiânica de Gênesis 49.10 na comunidade de Qumran, em que o versículo 
é aplicado ao renovo de Davi, que haveria de vir (veja-se a bibliografia). É marcante a 
semelhança com Ezequiel 21.27 [32]. Uma quarta possibilidade é dividir e revocalizar o 
texto consonantal skylh para shay /ô, "até que o tributo seja trazido a ele" (Moran, 
Speiser). 

Bibliografia.: Em meio ao farto material que trata de Gênesis 49:10, assinalam-se 
a seguir alguns dos estudos mais recentes ou pertinentes: — M A R G U L I S , B. Gen XLIX 

10/Deut X X X M 2-3. VT 19:202-10. — M O R A N , W. Gen 49,10 and its use in Ez 21,32. Bib 
39:405-25. — S A B O T T K A , L. Noch einmal Gen 49,10. Bib 51:225-9. — SPE ISER , E. In: A B . 

Genesis. p. 365-6. — T R E V E S , M . Shiloh (Genesis 49:10). JBL 85:353-6. — A L L E G R O . J . M . 

Further Messianic references in Qumran literature. JBL 75:174-87, esp. p. 175. 

V . P . H . 

2377 (shyn). Aceita como raiz de: 

2377a (shayin), fÇ? (shên) urina (2 Rs 18.27; Is 36.12). 

2377b * ]nç (shàtan) urinar. Ocorre somente no hifil (e.g., 1 Sm 25.22, 34; 1 Rs 
14.10). Por certo derivado do substantivo acima, talvez como uma forma 
com t infixado. 

2378 "VÇ (shtr) cantar. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2378a t~T0 (shtr) canção. 
2378b ITTO (shtrá) canção. 

No grau qal, predominam as formas participiais plurais ("cantores") e imperativas 
("cantai ao Senhor") do verbo, shtr também aparece no grau polel, outra vez designando 
cantores levitas. Isso se vê em numerosas referências em Esdras e Neemias. 

shir. Canção. É no livro de Salmos que se procura entender o uso disseminado do canto 
no culto público israelita. Expressões como "cantai louvores ao S E N H O R " ou "cantarei ao 
S E N H O R " ocorrem mais de 35 vezes no corpo de salmos individuais ( S I 13.6, "cantarei ao 
S E N H O R " ; 7.17, "cantarei louvores ao . . . SENHOR" ; 33.3, "entoai-lhe novo cântico"). 

1552 



2378 "T0 (shtr) 

Trinta salmos trazem shir, "um cântico", como subtítulo (no cabeçalho). Em todos 
esses salmos se emprega a forma masculina da palavra, à exceção do salmo 18, em que 
se usa shirâ. Quando um salmo é designado como "cântico", essa palavra hebraica aparece 
sozinha apenas no cabeçalho de Salmos 46. Na maioria das vezes é empregada junto com 
o vocábulo mizmõr, "salmo". Em cinco oportunidades a ordem é shir/mizmõr: Salmos 48, 
66, 83, 88, 108; e em oito oportunidades a ordem é mizmõr/shir: Salmos 30, 65, 67, 68, 
75, 76, 87, 92. O significado da ordem, se é que há, é algo que escapa à nossa 
compreensão. 

Também não está claro se há alguma diferença significativa entre mizmõr, "salmo", 
e shir, "cântico". A interpretação rabínica (no Midrash de Salmos) entendia que mizmõr 
era o salmo acompanhado por instrumentos e que shir mizmõr era o salmo cantado 
apenas por um grupo coral. Algumas coisas, entretanto, estão claras na relação entre 
essas duas palavras. Primeiro, o substantivo mizmõr aparece exclusivamente no livro de 
Salmos e aí sempre como título, jamais no corpo de um salmo. Em contraste, shir não se 
limita ao livro de Salmos e, dentro de Salmos, é usado tanto como título quanto no salmo 
propriamente dito. Em segundo lugar, embora mizmõr como substantivo esteja limitado 
ao cabeçalho de alguns salmos, a forma verbal zãmar (da qual o substantivo deriva) 
ocorre em Salmos e freqüentemente em paralelo com o verbo shir: "cantaremos [sMrJ e 
louvaremos [zãmar] o teu poder" (21.23 [14]). Pode-se comparar isso com a disposição 
sinonímica das raízes ySr/dmr em ugarítico (por exemplo, DAHOOD, Psalms II, AB, p. 54, 
no comentário sobre SI 57.7 [8]). 

Uma terceira observação que se deve fazer é que mizmõr está limitado ao cântico 
religioso, shir, por outro lado, pode, às vezes, referir-se a cânticos seculares. Isaías 23.16 
se refere às canções da prostituta (Tiro). Amós 8.10 parece mostrar que cânticos religiosos 
podiam ser transformados em lamentos da mesma forma em que festas podem ser 
transformadas em funerais. 

Uma categoria especial de salmos designados como shir são os salmos 120 a 134, 
num total de 15. No cabeçalho são chamados de shir hamma'ãlôt, "cântico de degraus" 
( I B B ) ou "cântico de romagem" ( A R A ) . O mais provável é que esses salmos tinham esse 
nome porque eram usados na procissão festiva em que peregrinos, na época de festas, 
"subiam" a Jerusalém, que era ela própria uma acrópole. Isso é mais provável do que a 
hipótese de que esses salmos representam cânticos entoados pelos judeus na volta da 
Babilônia. Na realidade, desses 15 salmos apenas o salmo 126 se encaixaria em tal 
contexto. (Veja-se malãlã para uma outra alternativa.) 

Não é por acaso que hino e lamento são os dois principais tipos de composições do 
saltério, cada um ilustrando as duas maneiras de se dirigir a Deus: louvor e petição. Num 
aspecto o hino é uma expansão do lamento. Para ilustrar, Salmos 57 começa como um 
lamento: "Piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim (...) eu me abrigo à sombra de 
tuas asas, até que a desgraça tenha passado (...) eu me deito em meio a leões" (BJ). Mas 
no versículo 7 [8] o salmista diz: "o meu coração está firme; cantarei e entoarei louvores". 
Está bastante óbvia a mudança de tom. Desse modo, a maioria dos lamentos se 
transforma em cânticos de louvor, num antegozo do livramento divino. O hebreu sempre 
podia cantar ao seu Deus, a despeito de circunstâncias ameaçadoras. 

O hino e o cântico de ação de graças louvam e cantam a Deus não numa antecipação 
de um livramento aguardado, mas como reação a algo já experimentado. E mesmo aí 
existe uma distinção. O hino, de um lado, louva a Deus por suas ações ou exalta-o por 
aquilo que ele é (louvor descritivo: Deus é... Deus faz....). De outro lado, o cântico de ação 
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2379 ETÜ (shayish) 

de graças louva a Deus por um feito específico (louvor declarativo: Deus fez...). 
(WESTERMANN, p. 31 e ss.). 

Bibliografia: — G A S T E R , T. H. A note on Isa. 46:4. JBL 7 3 : 2 3 7 - 3 8 (acerca de sir em 
Ps 4 2 : 8 [ 9 ] ) . — S E N D R E Y , A . Music in ancient Israel. Philosophical Library, 1 9 6 9 . — 

W E S T E R M A N N , C . The praise of God in the Psalms. Richmond, John Knox, 1 9 6 5 . — THAT. 

v . 2 , p . 8 9 5 - 7 . 

V.P.H. 

2379 2TÇ (shayish) alabastro (1 Cr 29.2). Talvez um empréstimo lingüístico. 

2379a (shèsh) alabastro ou alguma pedra parecida. 

2 3 8 0 J V C (shtt) pôr, colocar. 

Termos Derivados 

2380a rrV (shtt) roupa (Pv 7.10; SI 73.6). 

2380b PÇ (shãt) alicerce (SI 11.3; Is 19.10). 

2380c r ^ (shayit) espinheiro (e.g., Is 9.17; 27,4). 

shit aparece 85 vezes no AT. Ocorre duas vezes no grau hofal em Êxodo 21.30. A raiz 
aparece com maior freqüência em Salmos (31 vezes), abrangendo muitas situações e 
contextos diferentes. 

Pelo menos no caso de um nome próprio o verbo explica a etimologia, a saber, no caso 
de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva: "E ela deu-lhe o nome de Sete [shêt], pois ele me 
deu/concedeu [shãt] outro descendente" (lit., Gn 4.25). Isoladamente isso é bem 
interessante, pois "dar" como tradução de shit é a exceção e não a norma em hebraico 
bíblico. Talvez existam apenas duas outras ocorrências de shtt em apoio à tradução "dar", 
a saber: 1) "darei a salvação ao que por ela suspira" (ARO, marg.; SI 12.5 [6]); 2) "tu o 
constituis como bênção para sempre" (BJ, SI 21.6 (71). 

O objeto mais freqüente de shit é a palavra "coração". Dez vezes se usa a expressão 
"pôr o coração". A expressão é empregada uma vez até mesmo tendo Deus como sujeito: 
"Que é o homem, para que (...) ponhas nele o teu coração?" (Jó 7.17). Negativamente a 
expressão tem o sentido de "ignorar", "despedir", "não prestar atenção em", como no caso 
da reação de Faraó à primeira praga (Êx 7.23). Cf. 1 Samuel 4.20; 2 Samuel 13.20. 
Positivamente significa "considerar" (SI 48.13 [14]; Pv 22.17; 24.32; 27.23). 

Uma amostragem tirada das 31 passagens em que o verbo aparece em Salmos pode 
oferecer uma idéia das inúmeras maneiras como ele é usado. Primeiro, pode-se assinalar 
aquelas passagens em que o ambiente é hostil: "Não tenho medo de milhares do povo que 
'tomam posição' contra mim" (SI 3.6 [71). Cf. 140.5 [61. Às vezes há uma reviravolta e o 
salmista ora para que a justiça retributiva caia sobre os seus inimigos: "põe-nos em medo, 
ó Senhor" (SI 9.20 [211). Cf. Salmos 21.9, 12 [10, 13]; 73.18; 83.11, 13 [12, 14]. Em 
segundo lugar, são várias as vezes em que o verbo ocorre em salmos reais que dizem 
respeito ao rei: "Assenta-te ... até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés" 
(110.1). Cf. Salmos 21.3, 6 [4, 7]; 132.11. Em terceiro lugar, até num mesmo salmo shit 
pode ser usado em situações bem diferentes. O salmista diz que "põe" a sua confiança no 
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2381 n r ? (shãkab) 

Senhor (73.28), mas que os incrédulos, de modo repulsivo, "põem" Qit.; ARA, "desandam") 
a boca contra os céus (73.9). 

Bibliografia: — DlJK, H. J. van. A neglected connotation of 3 Verbs. VT 18:16-30 
(shit em Êx 10:1; Num 12:11; Ps 9:21 eqüivale a "trazer"). — W A R D , W. Egypto-Semitic 
roots. Orientalia 31:407. 

V.P.H. 

2381 (shãkab) deitar-se. 

Termos Derivados 

2381a IH2D0 (sh'kãbá) camada. 
2381b 1Tqb0 (shekõbet) cópula. 
2381c (mishkãb) leito. 

shãkab aparece na maioria das vezes no qal, basicamente com o sentido de "jazer" 
ou "deitar-se (para ter relações sexuais)". 

Sempre que os derivados de shãkab (vejam-se abaixo) são empregados num contexto 
de relações sexuais, tais relações são ilícitas (Gn 30.15, 16: 2 Sm 11.11 talvez sejam 
exceções). Isso é igualmente válido em relação ao próprio verbo shãkab. Em um caso, é 
empregado em injunções legais que proíbem certos tipos de conduta sexual. Êxodo 22.16 
[151 proíbe a fornicação: "Se alguém seduzir qualquer virgem, que não estava desposada, 
e 'se deitar' com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher". Deuteronômio 22.22 
estabelece a pena de morte para duas pessoas apanhadas em adultério: "Se um homem 
for achado 'deitado' com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão". Levítico 
18.22 e 20.13 empregam shãkab na sentença que proíbe relações homossexuais: "Se 
também um homem se deitar com outro homem, ... serão mortos". Finalmente, em 
Deuteronômio 27.21, a lei amaldiçoa aquele que "se deitar" (IBB) com algum animal. 

É atordoador pensar que, para as aberrações sexuais acima, em geral a lei previa a 
pena de morte. Na verdade a Bíblia não fala em que medida o castigo era 
sistematicamente aplicado. Mas por que as Escrituras atacam tão vigorosamente a 
interferência na ordem natural das relações sexuais? Será que uma razão não poderia ser 
a de que Israel estava cercado de culturas em que tais práticas eram costumeiras no nível 
humano e mesmo no religioso? Talvez um dos aspectos mais degradantes das religiões 
pagãs seja o fato de a expressão religiosa e a sexual freqüentemente serem a mesma 
coisa. Isso, contudo, não era uma sacramentalização do sexo, mas sim uma erotização da 
religião. 

Fora de textos jurídicos, emprega-se shãkab em trechos narrativos que descrevem 
incidentes de comportamento impróprio. As filhas de Ló embriagaram o pai e então se 
deitaram com ele (Gn 19.32 e ss.). Um dos súditos de Abimeleque quase inadvertidamente 
cometeu adultério com Rebeca (Gn 26.10). Usa-se o verbo para descrever o estupro de 
Diná, filha de Jacó, por Siquém (Gn 34.2, 7). Rúben se deitou com Bila, concubina de seu 
pai, enquanto Jacó estava fora (Gn 35.22). Os filhos de Eli se dedicavam a conquistas 
sexuais em seus momentos de ócio (1 Sm 2.22). Amnon violentou sua meia-irmã Tamar 
(2 Sm 13.11, 14), sem dúvida alguma copiando as atividades de seu próprio pai com Bate-
Seba (2 Sm 11.4). 
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2382 *nyQ (shãkâ) 

Em contraste com isso, quando a Bíblia se refere a uma relação sexual dentro dos 
limites da vontade de Deus, em geral ela emprega uma expressão do tipo "conheceu Adão 
a Eva, sua mulher, [el ela concebeu" (IBB, Gn 4.1, 17) ou "E [Abraão] entrou a Hagar, e 
ela concebeu" (ARC, Gn 16.4). Esta última expressão aparece até mesmo em Gênesis 38.18 
com referência a Judá e Tamar, respectivamente sogro e nora, quando Judá negou o 
direito de levirato a Tamar. 

sh*kãbâ. Camada, emissão (seminal). Em Êxodo 16.13-14 o substantivo designa a 
"camada" (IBB) de orvalho no chão. Nas demais passagens tem a conotação de "emissão" 
de sêmen (Lv 15.16-17; 19.20). 

sh"kõbet. Cópula, cama. Esse vocábulo ocorre quatro vezes, sempre junto com o verbo 
nãtan, "dar" ( Lv 18.20, 23; 20.15; N m 5.20), em contexto de adultério (Lv 18.20; N m 5.20) 
ou de bestáalismo (Lv 18.23; 20.15). 

mishkãb. Leito, cama, ato de deitar. O sentido "leito", "cama", predomina, pelo menos 
como parte da mobília associada ao quarto de dormir. Com essa conotação mishkãb é 

lugar para dormir (2 Sm 17.28; Jó 33.15), para atividade sexual (Is 57.7-8; Pv 7.17; Gn 
49.4; as duas primeiras referências num contexto de prostituição, a última num contexto 
de incesto), para recuperação de ferimentos (Êx 21.18). Um mishkãb podia até mesmo 
servir de ataúde (2 Cr 16.14, em que o rei Asa foi cremado). 

Pode-se também assinalar que umas poucas vezes as Escrituras afirmam que o 
quarto de dormir era o local próprio para a expressão das emoções mais intensas. É assim 
que Salmos 149.5 declara: "exultem de glória os santos, nos seus leitos cantem de júbilo". 
Salmos 4.4 [5] traz: "consultai com o vosso coração em vosso leito" ( IBB ) . A mesma idéia 
está expressa em Salmos 6.6 [7], "rego de pranto o meu leito" ( P I B ) , à exceção de que aí 
a palavra traduzida por "leito" é 'ereê e não mishkãb. Por outro lado pode-se idealizar e 
maquinar a iniqüidade a partir da própria cama (SI 36.4 [51). 

Bibliografia: — O R L I N S K Y , Harry M. The Hebrew root SKB. JBL 63:19-44. 
V.P.H. 

rüDO (shekõbet). Veja o n? 2 381b. 

2382 (shãkâ). Ocorre apenas uma vez, no hifil, em Jeremias 5.8. Significado 
incerto, talvez "lascivo" ( P I B ) ou "bem-nutrido" ( IBB ) . 

'TOS (shekôl), b-O? (.shãkül), (shakkül). Veja os n f 2 385a, b, c. 

2383 nitô (shãkah) esquecer, desconsiderar, ressecar. 

Termo Derivado 

2383a "ifOÇ (shãkéah) aquele que esquece. 
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2383 nzti (.shãkah) 

O verbo aparece 102 vezes no AT, principalmente no qal (86 vezes), mas também no 
nifal (13 vezes) e uma vez no piei (Lm 2.6), uma no hifil (Jr 23.27) e uma no hitpael (Ec 
8.10). Ocorre com maior freqüência em Salmos (33 vezes), seguido de Jeremias (13 vezes) 
e Deuteronômio (11 vezes). É interessante que, embora shãkah signifique "esquecer", em 
aramaico bíblico (no grau hafel) tem um sentido quase oposto, "encontrar", por exemplo, 
"achei [shkh] um dentre os filhos dos cativos de Judá" (Dn 2.25). Uma explicação para 
esse fenômeno é que originariamente a raiz pode ter tido o sentido de "não conseguir 
encontrar", um sentido que talvez se reflita em Jeremias 50.6, "foram da montanha para 
a colina, 'esqueceram-se do', 'não conseguem encontrar' o seu lugar de descanso" (Rabin). 

O sentido geral de shãkah, "esquecer", sem uma conotação teológica específica, é 
excepcional no caso deste verbo. Umas poucas passagens, no entanto, ilustrarão esse 
sentido básico: "[até que Esaúl se esqueça do que lhe fizeste" (Gn 27.45); "o copeiro-chefe, 
todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu" (Gn 40.23); "os meus conhecidos 
se esqueceram de mim" (Jó 19.14); "[a avestruz (...) deixa os seus ovos na terra (...) e se 
esquece de que algum pé os pode esmagar" (Jó 39.15). 

É no relacionamento mútuo entre Deus e o homem que o verbo shãkah experimenta 
o uso mais constante. Em aproximadamente dez vezes é usado como antônimo de zãkar, 
"lembrar-se", como em Deuteronômio 9.7, "lembrai-vos, e não vos esqueçais de que muito 
provocastes à ira o SENHOR vosso Deus no deserto". Ou shãkah pode ser empregado como 
antônimo de yãda\ "conhecer", especialmente em Oséias 2.13 [15]; 4.6; 13.4-6 (Wolff ) . 
Esquecer-se de Deus é não conhecê-lo. 

Tanto Deus quanto o homem (Israel) podem ser o sujeito de shãkah. Em 17 vezes 
Deus é o sujeito, nove delas em Salmos. Algumas dessas podem ser declarações acerca da 
fidelidade de Deus: "[Deus] não se esquece [ou não ignora] o clamor dos aflitos" (SI 9.12 
[13]). Num maior número de vezes o verbo aparece na forma de lamento: "Até quando, ó 
Senhor, te esquecerás de mim?" (iBB, SI 13.1 [2]); "Por que te olvidaste de mim?" (SI 42.9 
[10]); "Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria?" (SI 44.24 [25]); "Por 
que te esquecerias de nós para sempre?" (Lm 5.20). Com referência aos ímpios, porém, 
Deus não sofre de amnésia (SI 10.11). 

Num maior número de vezes o homem é o sujeito de shãkah, aquele que esquece. 
Esquecer não é simplesmente um ato psicológico em que o pensamento sai do estado 
consciente, um lapso temporário ou permanente de memória. Isso se vê com a freqüente 
associação do verbo com uma ação. Esquecer-se de Deus é ignorar os seus mandamentos 
(Dt 8.11). Esquecer-se de Deus é seguir outros deuses (Dt 8.19); esquecer-se de Deus é 
estar com medo de sofrer algo e do perigo, é viver se lamentando, timidamente (Is 51.13). 
Esquecer-se de Deus é desafiá-lo (SI 106.13). A Bíblia parece indicar que a saciedade é o 
principal fator que leva alguém a se esquecer de Deus (Dt 8.12 e ss.; Os 13.6, e.g.). 

Em uns poucos casos shãkah não pode ter o sentido de "esquecer", mas de algo como 
"ressecar". Salmos 137.5 ilustra isso; nesse versículo a tradução preferível é "se eu de ti 
me esquecer [shãkah]t ó Jerusalém, que se resseque [shãkah] a minha mão direita", e 
não como aparece na IBB, "... esqueça-se a minha destra da sua destreza" (observe-se que 
o TM não traz "sua destreza"). Cf. também Salmos 31.12 [13]; 59.11 [12]; 77.9 [10]; 102.4 
[5]. 

shãkêah. Aquele que esquece, esquecidiço. Essa palavra aparece somente na forma 
participial, em Isaías 65.11, "vós outros (... os que vos esqueceis do meu santo monte", e 
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em Salmos 9.17 [18J, "os ímpios irão para o Sheol, sim, todas as nações que se esquecem 
de Deus" ( IBB ) . 

Bibliografia: — ALBRIGHT, W . F. Anath and the dragon. BASOR 84:14-7, esp. p. 15. 
— D A H O O D , M . Psalms I. v. 1, p. 190 . . Psalms II. v. 2, p. 72 . . Psalms III. v. 
3, p. 11-2, 271. — R A B I N , C. Etymological miscellanea. Scripta Hierosolymitana 8:384-400, 
esp. p. 399-400. — WOLFF, H. Wissen um Gott bei Hosea ais Urform von Theologie. EvTh 
12:534-54, esp. p. 539-43. — THAT. v . 2, p. 898-903. 

V.P.H. 

2384 "=1̂ 2? (shãkak) reduzir, diminuir. 

Verbo usado apenas cinco vezes no AT, quatro vezes no qal (Gn 8.1; Jr 5.26; 2.1; 7.10) 
e uma no hifil (Nm 17.5 120]). Nessa última passagem o significado é "dar cabo de": 
"assim Tarei cessar' (...) as murmurações". Segue-se então a história da vara de Arão, que 
floresceu. 

Em Jeremias 5.26 a tradução é incerta (BRIGHT, Jeremiah, em AB, p. 38, 40), "cada 
um anda espiando, como 'espreitam' (ou 'se agacham' ?] os passarinheiros". Nas passagens 
do livro de Ester o verbo descreve claramente a diminuição da ira do rei persa. 

A referência de Gênesis (8.1) aparece na narrativa do dilúvio. A narrativa informa 
que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites (Gn 7.12, 17). O nível da água se manteve acima 
das regiões terrestres mais elevadas por 150 dias (Gn 7.24). Então as águas começaram 
a baixar lentamente (8.1). 

V.P.H. 

2385 b^y (shãkal) estar enlatado, desfilhar, sofrer abortamento. 

Termos Derivados 

2385a t^iDO (sh'kôl) luto. 

2385b t ^ D Ç (shãkúl) sem filhos. 
2385c t^Dw (shakkül) enlatado. 
2385d tC^SÜ (shikkulim) ausência de filhos. 
2385e tfl^Dwü (m'shakkelet) abortamento. 

O verbo é empregado 25 vezes no AT, a maioria delas no piei (18 vezes), mas também 
cinco vezes no qal (Gn 27.45; 43.14 [duas vezes]; 1 Sm 15.33; Is 49.21) e duas no hifil (Os 
9.14; Jr 50.9, muito embora aqui muitos emendem mashktl para maékil, "como de destro 
guerreiro", ARA). Em 1 Samuel 15.33 o verbo é utilizado em dois graus distintos, sem 
diferença significativa de sentido: "Assim como a tua espada desfilhou [shãkal no piei] 
mulheres, assim desfilhada [shãkal no qal] ficará tua mãe entre as mulheres". 

Quando a tradução de shãkal é "desfilhar", o verbo é inevitavelmente empregado 
num contexto de juízo divino: Levítico 26.22; Deuteronômio 32.25 Jeremias 15.7; Ezequiel 
5.17; 14.15; Oséias 9.12; Lamentações 1.20. O caráter contundente da ameaça de deixar 
sem filhos e estéril é ainda mais acentuado quando se recorda do grande valor dado no 
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AT à prole e à herança. Muitas israelitas clamaram como o fez Raquel: "Dá-me filhos, 
senão morrerei" (Gn 30.1). 

Há uma curiosa tríade de usos de shãkal em Ezequiel 36.12, 13, 14. Judá é acusado 
de "desfilhar" o seu povo. Será que isso se referia à prática de sacrifício de criancinhas ou 
a canibalismo? 

Pode-se observar que essa não é a palavra utilizada acerca de Jeconias em Jeremias 
22.30. Ele chegou a ter filhos, embora estes tenham ido para a Babilônia como escravos. 
Al i a palavra, que é derivada de 'ãrar, tem um sentido um tanto quanto mais genérico, 
"destituído", "indigente (de filhos)". 

Observam-se finalmente aquelas passagens em que aparece com destaque a idéia de 
"abortar". A referência pode ser ao aborto: 1) de animais (cordeiras e cabras, Gn 31.38; 
ovelhas, Ct 4.2; 6.6; vacas, Jó 21.10); 2) da terra (não-produtiva; 2 Rs 2.19, 21; Ml 3.11); 
3) humano (Êx 23.26; Os 9.14, "dá-lhes uma madre que aborte", IBB). 

sh*kôl. Luto, perda de filhos, desolação. Essa palavra aparece apenas três vezes. 
Ocorre em Isaías 47.8-9, num lamento pela Babilônia, que arrogantemente diz: "nem 
conhecerei a perda de filhos" (v. 8). A terceira ocorrência se acha em Salmos 35.12, "o que 
é 'desolação' para a minha alma". 

shãkül. Sem filhos. Palavra já analisada acima, quando se tratou das formas no qal, 
e que aparece em Isaías 49.21 como um particípio feminino passivo: "Quem me gerou 
estes? pois eu estava 'desfilhada' e estéril" Mesmo depois do exílio, um remanescente 
sobreviveu, uma segunda geração. 

shakkul. Enlutado, roubado. Talvez um particípio passivo do piei, sem o mem prefixai. 
Vocábulo usado três vezes na analogia de uma ursa "roubada" de seus filhotes (2 Sm 17.8; 
Os 13.8; Pv 17.12), uma vivida descrição de impetuosidade e determinação. Cf. também 
Jeremias 18.21; Cantares 4.2; 6.6. 

shikkulim. Ausência de filhos. Apenas em Isaías 49.20, "os filhos 'de que foste privada' 
ainda dirão aos teus ouvidos". O exílio não acaba com a existência de Israel/Judá. 

meshakkelet. Abortamento. Substantivo feminino abstrato que aparece somente em 2 
Reis 2.21, "já não procederá [destas águasl morte nem 'esterilidade'" (i.e., a terra será 
produtiva e frutífera). 

V.P.H. 

Cr^DO Cshikkulim). Veja o n? 2 385d. 

2386 *CD2? (shãkam ) levantar cedo. Esse verbo denominativo ocorre somente no hifil. 
Substantivo de Origem 

2386a tCD0 (shekem) I, ombro, costas. 

2386b tCP0 Csh'kem) //, Siquém 
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Não é clara a relação entre o verbo shãkam e o substantivo sh'kem, "ombro". Pope 
(Job, em AB, p. 8) apresenta a seguinte hipótese: "O verbo é aparentemente denominativo, 
derivado do substantivo sikm, 'ombro', e originariamente talvez tivesse que ver com a 
atividade realizada bem de manhã de levantar acampamento, o que envolveria o uso dos 
ombros quer do homem quer dos animais de carga e não pouca força". Esse é também o 
entendimento de BDB. 

O que há de importante para observar aí é que shãkam com o significado de 
"levantar cedo" é algo de que se pode estar seguro somente quando alguma expressão ou 
fato qualificativo é acrescentado, tais como babbõqer, "de manhã" (Gn 21.14), a referência 
ao orvalho matutino (Os 6.4; 13.3), o contraste com o permanecer acordado até tarde (SI 
127.2) e com a tarde (1 Sm 17.16). E mesmo aí é raro o uso do verbo numa das formas 
fínitas. Na maioria das vezes ele é empregado adverbialmente e se encontra coordenado 
com outro verbo. É assim que em Gênesis 19.2 (e muitas outras passagens) não se deve 
ler "levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho" ( A R A ) , mas "podereis pôr-
vos 'cedo' a caminho". 

Nessa linha de raciocínio, observe-se que a raiz shãkam às vezes não tem nada que 
ver com a idéia de "prematuridade", "antecipação", mas sim com a de "diligência", 
"persistência", "avidez". É assim que Jeremias 7.13 traz "quando eu vos falei 
'insistentemente'" ( IBB ) ; compare-se com "eu vos falei, 'começando de madrugada'" ( A R A ) . 

A BLH traduz por "muitas e muitas vezes". Essa expressão idiomática ocorre 11 vezes em 
Jeremias e em 2 Crônicas 36.15 e Sofonias 3.7, "eles corromperam 'continuamente' seus 
feitos" ("eles se levantaram de madrugada, e corromperam todos os seus atos", ARA). 
shãkam com o sentido de "obter", "estar ocupado" (um hifil elativo), está ilustrado em Jó 
1.5, "ele dedicava-se de manhã" (Pope), e em Juizes 7.1, "Jerubaal (...) e todo o povo 
lançaram-se a (...)" ("se levantou de madrugada", ARA; também Jz 19.8-9; 21.4). 

Quando shãkam tem o sentido de "levantar cedo", o levantar-se pode ter diversos 
objetivos: primeiro, obviamente o de começar bem uma longa viagem; segundo, começar 
bem o dia mediante participação em algum ato de adoração (Gn 22.3; 28.18; Êx 24.4; 32.6; 
34.4; Js 6.12; 1 Sm 1.19; 2 Cr 29.20); e, terceiro, ir para a batalha. 

sh ekem. I. Ombro, costas. Essa palavra designa não apenas os ombros, mas também a 
parte superior das costas em geral. O hebraico sh'kem pode designar tanto o substantivo 
comum "ombro", "costas", quanto o local "Siquém". Como "Siquém" deriva do substantivo 
que significa "ombro" é algo que será explicado abaixo. Em pelo menos um caso é difícil 
saber a qual das duas palavras o texto se refere. Em Gênesis 48.22, que registra palavras 
ditas por Jacó a José, a IBB traz "eu te dou um 'pedaço de terra' a mais do que a teus 
irmãos". Em vez de "pedaço de terra", a ARA traz "um declive montanhoso", e a BLH e 
Speiser (Anchor Bible, p. 358) traduzem por "Siquém". Ocorre aqui um jogo de palavras. 
Jacó reparte a terra e destina Siquém a José, sendo que posteriormente Siquém se torna 
o local de sepultamento deste último (Js 24.32), da mesma forma como alguém reparte 
uma refeição (e o ombro, i.e., o lombo do animal, é uma das melhores partes) em várias 
porções. 

Como seria de esperar, freqüentemente se menciona o ombro quando algo está sendo 
carregado, quer num sentido literal (mantimentos, Gn 21.14; de água, Gn 24.15, 45; de 
massa de pão, Êx 12.34; de pedra, Js 4.5; de ramos de árvore, Jz 9.48), quer num sentido 
figurado (o peso representado pela Assíria, Is 10.27; 14.25; uma vara de castigar, Is 9.4 
151; a opressão dos israelitas no Egito, SI 81.6 [7]). 
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Em segundo lugar, usar algo sobre os ombros é vestir ou ostentar orgulhosamente 
essa peça ou objeto e afirmar a sua própria autoridade: "porei sobre o seu ombro a chave 
da casa de Davi" (Is 22.22); "por certo que a levaria [uma carta de absolvição?] sobre o 
meu ombro" (Jó 31.36). Nesse contexto observe-se na passagem messiânica a expressão 
"o governo está sobre os seus ombros" (Is 9.6 [5]). O Menino há de ser um Rei e 
Governante. 

Deve-se assinalar um último emprego. Em Salmos 21.12 [13] Davi diz que Deus fará 
seus inimigos "voltar as costas", ou seja, ele os fará fugir (idéia adotada por quase todas 
as versões). Dahood (Psalms /, em AB, p. 134) propõe a tradução "tu os tornarás 
totalmente em ombros". Os inimigos estão deitados de costas, e o Rei pode pôr os pés 
sobre os seus pescoços como sinal de conquista. 

sh ekem. II. Siquém. Cidade localizada no território de Efraim, entre o monte Ebal e o 
monte Gerizim, e situada a cerca de 65 quilômetros ao norte de Jerusalém. A relação 
entre "Siquém" e "ombro" há de ser encontrada em sua localização geográfica. Pode-se 
pensar na sua topografia como a encosta (ombro) das duas montanhas vizinhas. 

As passagens mais significativas em que aparece a palavra "Siquém" são as 
seguintes: 1) Abraão parou ali pouco antes de chegar a Canaã e ali edifícou um altar (Gn 
12.6). 2) Jacó esteve ali pacificamente (Gn 33.18-20), mas a única mulher dentre os seus 
13 filhos foi subseqüentemente violentada em Siquém (Js 24.32), numa gleba adquirida 
por seu pai. 3) Siquém não é mencionada na lista de cidades conquistadas pelos israelitas 
sob o comando de Josué, talvez num sinal de que ela se rendeu pacificamente, mas ela foi 
o cenário da grande reiteração da aliança, para o que Josué reuniu todas as tribos (Js 
24.1 e ss.). 4) Foi o centro de atividades de Abimeleque, o filho de Gideão que tentou 
instituir a monarquia, algo de que seu próprio pai havia recuado (Jz 9.1 e ss.). Todo 
aquele plano astuto terminou em carnificina. 5) Depois da morte de Salomão, as dez tribos 
em Siquém rejeitaram Roboão como rei (1 Rs 12.1), quando este se recusou a outorgar 
uma declaração de direitos. Jeroboão, coroado rei nesse local, estabeleceu Siquém como 
a sua primeira capital (1 Rs 12.25). O AT não diz praticamente mais nada sobre a cidade. 
O NT cita uma vez Siquém, em Atos 7.16. Desse modo, ao longo de sua história, Siquém 
serviu de local de adoração (Abraão e Jacó) e de base para operações políticas que vieram 
a resultar em carnificinas. Foi, em momentos distintos, um altar e um necrotério. 

Bibliografia: — R E V I V , H. The governmental Shechem in the El-Amarna period and 
in the days of Abimelech. Israel Exploration Journal 16:252-7. — W R I G H T , G. R . H. 
Shechem and the league shrines. VT 21:572-603. 

V.P.H. 

2387 (shãkan) habitar, tabemacular. 

Termos Derivados 

2387a %?ü (shéken) morada (Dt 12.5). 

2387b tp-Ç (shãkên) vizinho, morador. 

2387c (mishkãn) tabemáculo. 

1561 



2387 p ü (.shákan) 

O verbo shákan é usado 129 vezes no AT, a maioria das vezes no qal (111 vezes). É 
também empregado no piei (12 vezes) e no hifil (6 vezes). Em 43 vezes Deus é o sujeito 
do verbo. Ele pode morar no monte Sião (SI 74.2). Ele habita no meio do seu povo (Êx 
25.8). Ele habitará em Jerusalém (Zc 8.3). Foi Jerusalém que Deus escolheu para ali fazer 
habitar o seu nome (Dt 12.11; etc.). Em diversas ocasiões, alguma representação simbólica 
da presença divina habita no meio do povo: a glória divina há de habitar na terra (Êx 
24.16; SI 85.9 [10]). Muitas vezes o sujeito do verbo é a nuvem (Nm 9.17, 18, 22; 10.12; 
Jó 3.5, num sentido diferente). 

N a LXX o verbo é traduzido na maioria das vezes por kataskénoõ em vez de 
simplesmente skênoõ, "armar barraca", numa proporção de dois para um. Não está bem 
clara a razão da predominância da forma composta do verbo, mas uma hipótese é que essa 
forma mais comprida da palavra reforça e enfatiza ainda mais a idéia de uma estada mais 
demorada ou permanente em contraste com uma simples pousada à noite (MlCHAELIS, 
veja-se a bibliografia, p. 387-8). 

Existe em hebraico um outro verbo que também significa "habitar", "morar", a saber, 
yãshab. Qual é a diferença entre os dois? As vezes são usados em paralelismo: "Vós, todos 
os habitantes [yõsfazô] do mundo, e vós os moradores [sAd&zrc] da terra" (Is 18.3); 
"Levantai-vos, ... subi contra uma nação que habita [yõs/iaò] em paz e confiada (...) eles 
habitam [shákan] a sós" (Jr 49.31); "O SENHOR declarou que habitaria [lishkôn] em 
nuvem espessa! Edifiquei uma casa para tua morada [mákôn Fshibfkã]" (2 Cr 6.1-2). A 
distinção básica é que o verbo yãshab é reservado para passagens que descrevem a ação 
de o homem habitar no meio do seu povo na terra. Raramente se usa yãshab quando o 
assunto é Deus morar na terra. Salomão até mesmo indaga retoricamente: "de fato 
habitaria [yãshab] Deus na terra?" (1 Rs 8.27). Quando se emprega yãshab para designar 
a habitação divina, é à sua morada celeste que se faz referência: "Ri-se aquele que habita 
[yôs/í<?6] nos céus" (SI 2.4); "Tu, porém, SENHOR, permaneces para sempre" (SI 102.12, 
[13]). A palavra sugere então majestade e realeza, pois a morada de Deus [yds/ia6] é 
Jerusalém e Sião (cf. SI 135.21; 9.11, [12]). shákan, de outro lado, ressalta a idéia não de 
algo elevado e sublime, mas de vizinhança e proximidade. 

shãkên. Vizinho, morador. Esse segundo sentido aparece em Oséias 10.5, "os 
moradores de Samaria serão atemorizados", shãkên pode designar o vizinho que é 
amistoso (Êx 3.22; Rt 4.17) ou aquele que é hostil (SI 44.13, [14]; 79.4, 12). 

mishkãn. Tabemáculo. Esse vocábulo designa o santuário portátil construído pelos 
israelitas no deserto e descrito detalhadamente em Êxodo 25—31 e 35—40. 

Até poucas décadas atrás, a erudição bíblica, no que diz respeito ao tabemáculo, 
ocupava-se em aceitar ou negar a abordagem reconstrucionista elaborada por Wellhausen 
no século 19. Em poucas palavras, Wellhausen chegou à conclusão de que o relato do livro 
de Êxodo acerca do tabemáculo era ficção literária escrita no período do pós-Exílio e foi 
uma idealização do período no deserto empregando-se o templo de Salomão por modelo. 
Para sustentar o seu ponto de vista, Wellhausen apresentou algumas "provas", tais como: 
é de duvidar que os israelitas possuíssem as habilidades necessárias no período no 
deserto, especialmente pelo fato de que precisaram da ajuda fenícia para a construção do 
templo de Salomão; a quantidade de material necessário e o seu preço parecem estar fora 
do alcance de um povo errante que havia pouco tempo fora libertado da escravidão. As 
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fraquezas desses argumentos têm sido muito bem detectadas pela erudição bíblica 
contemporânea. 

[Quanto à estrutura em si, há um íntimo paralelo arquitetônico e cronológico com a 
capela interior ao redor do sarcófago, no túmulo de Tutancâmon. Os lados eram 
desmontáveis, feitos de pranchas trabalhadas e revestidas de ouro e presas com ferrolhos 
deslizantes. Sobre a estrutura havia uma cortina de linho adornada com florões de ouro. 
A estrutura está em exibição no Museu do Cairo. R.L.H. ] 

Uma questão mais premente é até que ponto a instituição do tabernáculo soluciona 
(ou complica) o problema de harmonizar as idéias da transcendência e da imanência de 
Deus. O tabernáculo é o lugar em que o Senhor habita no meio do seu povo e, ao mesmo 
tempo, "o céu dos céus" são incapazes de contê-lo (2 Cr 6.18). Como conciliar aquilo que 
é aparentemente paradoxal? Aqueles que aceitam a validade da identificação e crítica das 
fontes enxergam aí um antagonismo entre duas delas: de um lado, a sacerdotal e, de 
outro, Deuteronômio e a literatura deuteronomística. A primeira não hesita em conceber 
e expressar a presença divina num sentido corpóreo, ou seja, entende que Deus realmente 
reside em sua morada. Isso pode ser chamado de teologia antropomórfica. Deus habita 
num tabernáculo/casa/tenda. Em contraste, Deuteronômio não fala do tabernáculo como 
um local onde "Deus habita", mas emprega a expressão "Deus faz ali habitar o seu nome'' 
(12.11; 14.23; 16.2, 6, 11; 26.2; em todos esses casos shãkan se encontra no piei). Propõe-
se então que o(s) escritor(es) de Deuteronômio está(estão) tentando atacar a idéia de que 
Deus realmente morasse no tabernáculo, havendo aí uma luta entre o abstrato e o 
concreto. (As passagens das Escrituras que enfatizam a idéia de "fazer habitar o nome de 
Deus" foram organizadas e relacionadas por Weinfeld [veja-se a bibliografia, p. 324-5J). 
É o nome de Deus e não o próprio Deus quem habita no tabernáculo. 

É difícil entender as exatas razões por que essas expressões e conceitos seriam 
mutuamente exclusivas em vez de dois lados da mesma moeda e, desse modo, 
complementares. Uma das expressões, "Deus habita", é um golpe contra a tentação de os 
israelitas assumirem uma posição deística e verem o Senhor como um Deus emérito. De 
outro lado, a expressão "o nome de Deus habita" é um ataque contra a tentação de 
identificar Deus com algum local. Tais circunstâncias ditaram esse conceito dialético da 
habitação de Deus. 

Pode-se aquilatar quão crucial era o tabernáculo, observando-se quantos capítulos 
a Bíblia dedica ao acontecimento original. São 13 capítulos (Êx 25—31; 35—40) em 
contraste com, digamos, a criação e a queda, às quais dedica um total de três capítulos, 
os quais apresentam apenas um mero arcabouço dos acontecimentos. Se o tabernáculo é 
o lugar onde Deus e o homem se encontram para adoração, este para adorar aquele, é 
imperativo que essa instituição seja descrita minuciosamente. Tudo é construído de acordo 
com ordens explícitas de Deus; nada se faz com base nas idéias particulares de arquitetos 
humanos. 

O trecho de Êxodo que trata do tabernáculo vem logo após a passagem que descreve 
a entrega da lei e o estabelecimento da aliança. Qual é a relação entre o Sinai e o 
tabernáculo? Moisés recebe as tábuas da parte de Deus enquanto está na montanha, cujo 
topo está totalmente envolto por uma nuvem e pela glória de Deus. Ali ele também recebe 
instruções para a construção do tabernáculo. Quando este fica pronto, a glória de Deus, 
outrora no Sinai, agora enche o tabernáculo. Aquilo que aconteceu no Sinai prossegue no 
tabernáculo. Há uma continuidade entre revelação anteriormente feita da vontade de 
Deus e a revelação contínua no tabernáculo. 
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2388 HDC? (shãkar) 

Bibliografia: Artigos acerca da estrutura física do tabernáculo podem ser achados 
em qualquer dicionário ou enciclopédia bíblica clássica. Mencionam-se aqui apenas livros 
e artigos que ressaltam aspectos lingüísticos ou teológicos. — C H I L D S , B. The book of 
Exodus. Westminster, 1974. p. 512 e ss. — C R O S S , F. The priestly tabernacle. Biblical 
Archaeologist Reader. v. 1, p. 201-28, esp. p. 224-6. — M L C H A E U S , W. skênê. In: TDNT. 

v. 7, p, 368 e ss. — W E I N F E L D , M . Deuteronomy and the Deuteronomic school. Oxford, 
Clarendon, 1972. esp. p. 191 e ss. The concept of God and the divine abode. — T H A T . V. 

2, p. 904-8. 
V.P.H. 

2388 HDC? (shãkar) I , estar bêbado, embriagar-se. 

Termos Derivados 

2388a r ç ® Cshêkãr) bebida forte. 
2388b (shikkõr) bêbado (subst.). 
2388c t j t lDO (shikkãrôn) embriaguez. 

Esse verbo é empregado 19 vezes no AT, 12 delas nos livros proféticos. No grau qal 
(10 vezes) o verbo é intransitivo, "estar bêbado". No piei e no hifil (quatro vezes em cada 
grau) ele é transitivo, "embriagar". 

Com bem poucas exceções, empregam-se shãkar e seus derivados num contexto 
altamente desfavorável e negativo. Deve-se, no entanto, assinalar as poucas passagens 
em que se usa a raiz num sentido aceitável. Gênesis 43.34 diz que os irmãos de José "com 
ele beberam e se 'embriagaram'" (BJ; ARA, "se regalaram"). A ênfase está na sociabilidade, 
não no beber até ficar bêbado. Em segundo lugar, a "bebida forte" devia ser usada na 
oferta de libação (Nm 28.7), a qual obviamente não devia ser bebida, mas derramada 
como oferta ao Senhor. Em terceiro lugar, o dízimo anual a ser dado ao Senhor, que era 
o proprietário da terra, podia ter bebida forte como um de seus elementos (Dt 14.26). Em 
quarto lugar, podia-se usar shêkãr como um estimulante: "Dai bebida forte aos que 
perecem" (Pv 31.6; e Mt 27.34; Mc 15.23 na cruz; a KJV traz "vinagre" em Mt 27.34, mas 
os melhores textos dizem que é "vinho"; mais tarde Jesus aceitou o vinagre (diluído], Mt 
27.48). Em quinto lugar, Cantares 5.1. De modo que, dos quase 60 usos da raiz shãkar, 
somente cinco se referem a algo bom e aceitável. 

As Escrituras registram diversos casos de embriaguez provocada por shêkãr: 1) Noé 
(Gn 9.20-27); 2) Nabal (1 Sm 25.36); 3) Amnom (2 Sm 13.28-29); 4) Elá (1 Rs 16.9); 5) 
Ben-Hadade I (1 Rs 20.16). De especial interesse são aquelas passagens que indicam que 
Deus envia embriaguez ao povo. Desse modo lê-se em Jeremias 13.13 "eis que eu encherei 
de embriaguez a todos os habitantes desta terra (...) e aos reis (...) e aos sacerdotes e aos 
profetas", e em Isaías 63.6, "embriaguei-os no meu furor". A idéia é de que a embriaguez 
designa desamparo. Assim sendo, Deus diz a seu povo: "Sustentarei os teus opressores 
com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão" (Is 49.26). Nessa 
passagem "embriagar-se" significa "estar indefeso"; uma tradução livre poderia ser "farei 
com que os teus opressores fiquem totalmente indefesos". Cf. Jeremias 25.27; 51.39, 57. 
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2392 rfatf (shãlâ) 

shêkãr . Bebida forte, cerveja. Muito provavelmente essa palavra não designa "bebida 
destilada", pois não há indícios de que esse tipo de bebida tenha existido nos tempos 
antigos. O vocábulo denota não apenas a cerveja de cevada, mas qualquer bebida alcoólica 
preparada de cereal ou de fruta. Com apenas duas exceções (Nm 28.7; SI 69.12 [13]), a 
palavra aparece junto com yayin, "vinho", geralmente como o segundo vocábulo, mas uma 
vez como o primeiro (Pv 31.6). 

shikkõr. Bêbado (subst.). Substantivo usado quer no sentido literal (1 Sm 1.13; 25.36; 
1 Rs 16.9; 20.16; Pv 26.9) quer no figurado (Is 19.14; 24.20; Jr 23.9; SI 107.27). 

shikkãrôn. Embriaguez. Somente em Jeremias 13.13; Ezequiel 23.33; 39.19. 
V.P.H. 

2389 "DO (shkr). II. Aceita como raiz de: 
2389a "ÇdK ('eshkãr) presente (Ez 27.15). 

] Í "D0 (shikkãrôn). Veja o n! 2 388c. 

2389.1 (shal) palavra que possivelmente significa erro, derivada do aramaico 
sh'lã \ Aparece somente em 2 Samuel 6.7; significado e derivação incertos. 

2390 *zhü (shãlab) ser unido, ser juntado. Ocorre somente no pual (Êx 26.17; 
36.22). 

Termo Derivado 

2390a CZbti (sh'labbím) junção de bases (1 Rs 7.28, 29). 

2391 (shãlag) nevar. Esse verbo denominativo ocorre somente uma vez, no hifil 
(SI 68.15). 

Substantivo de Origem 

2391a (sheleg) neve (e.g., Is 1.18; Êx 4.6). Símbolo de purificação. 

2392 n^C (shãlâ) /, estar descansando, prosperar. 

Termos Derivados 

2392a t ^ p (shãlâ) prosperidade. 

2392b (sh'lt) tranqüilo, particular. 

2392c tVx? (shãlêw) tranqüilo, próspero. 

2392d t ] ^ (shalwâ) tranqüilidade, prosperidade. 
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2393 rfaÕ (shãlâ) 

Para o verbo shãlâ o significado "estar descansando" se aplica somente em Jó 3.26, 
"não tenho 'descanso', nem sossego, nem repouso". Nas quatro passagens restantes a 
ênfase recai sobre a prosperidade: daqueles que amam Jerusalém (SI 122.6); dos ímpios 
(Jó 12.6; Jr 12.1; Lm 1.5). 

shãlü. Prosperidade. Uma palavra distinta, encontrada somente em Salmos 30.6 [71 
(segundo BDB, p. 1017). O contexto sugere a flagrante ilusão de que a prosperidade 
assegura estabilidade e é algo fundamental: "Dizia eu na minha prosperidade: Jamais 
serei abalado". 

shcli. Tranqüilo, particular. Essa palavra aparece apenas em 2 Samuel 3.27. Joabe 
chamou Abner de lado para lhe falar em particular e ali o matou. Por que Joabe fez isso? 
Há pelo menos duas razões. Primeiro, Joabe queria vingar-se de Abner por este ter 
matado o seu irmão Asael (2 Sm 2.23). A segunda, Joabe via Abner como um rival de 
Davi, cuja missão de paz em Hebrom seria apenas um disfarce. Desse modo, visto que 
Abner havia começado a mostrar as suas intenções, devia ser eliminado silenciosamente. 

shãléw. Tranqüilo, próspero. O adjetivo pode qualificar a vida de um indivíduo (Jó 
16.12, antes de sua tragédia física) ou de uma nação/país/cidade (1 Cr 4.40, Palestina; Zc 
7.7, Jerusalém; a palavra pode, contudo, ser usada num sentido negativo, como em Ez 
23.41, "despreocupado" [BJ; ARA, "que folgava"!). Emprega-se o vocábulo para também 
destacar a prosperidade dos ímpios (SI 73.12). 

shalwâ. Tranqüilidade, prosperidade. Esse substantivo designa um bendito traço de 
caráter na vida de qualquer pessoa (SI 122.7; Pv 17.1). Isso, no entanto, pode ser uma 
porta aberta para a calamidade. Observe-se que um dos pecados de Sodoma foi a 
"prosperidade" (BJ, Ez 16.49) no ócio (shãqat). Pode produzir "despreocupação" (BJ, Pv 
1.32). E uma plataforma política que promete paz a qualquer preço não pode ser nada 
mais do que um subterfúgio e uma jogada pessoal. 

V.P.H. 

2393 rfop (shãlâ) II, tirar, extrair (Jó 27.8). 

2393a (shilyâ) placenta (Dt 28.57). 

n n r i ^ cshalhebet). Veja o n? 1 077c. 

ttà (shãlâ), fap (shãléw). Veja os n?" 2 392a, c. 

mbD (shalwâ). Veja o n? 2 392d. 

nnV*P (sh'lühâ). Veja o n? 2 394c. 

DTrfãp (sh'lâhim). Veja o n? 2 394b. 

(shãlôm), (shillüm). Veja os n?8 2 401a, g. 

2394 n ^ (shãlah) I, enviar, mandar embora, deixar ir. 

1566 



2394 rfaã Oshãlah) 

Termos Derivados 

2394a tn1?^ (shelah) arma. 
2394b t O T ( s h i l l ú h í m ) ato de mandar embora. 
2394c nn-i^O (shelúhâ) renovo, ramo (Is 16.8, somente). 

2394d rf?0O (mishlah) empreendimento (aquilo para o que se estende a 
mão), pastagem. 

2394e nfPÜD (mishlôah ) extensão, envio. 
2394f nrfpop (mishlahat) baixa (do serviço militar), delegação. 

O verbo shãlah significa "enviar", "mandar embora", "soltar", "espalhar", "disseminar 
(contenda e discórdia)", "esticar (a mão ou uma vara)", "estender (a mão ou uma vara)", 
"lançar (raízes e ramos)", e, empregado junto com 'êsh, "fogo", tem o sentido de 
"acender". 

Na primeira categoria, a pessoa envia uma outra pessoa a algum lugar (Gn 28.5; 
37.13) ou envia coisas tais como tributo (Jz 3.15) ou cartas (1 Rs 21.8; 2 Rs 5.5). 

Com freqüência Deus é descrito como quem envia homens numa missão oficial como 
seus embaixadores ou representantes (cf Is 6.8; Jr 1.7; 25.4; 26.5; 35.15; Ez 2.34; Jz 6.8). 
Falsos profetas não são enviados por Deus (Jr 14.14-15). Moisés foi representante de Deus 
(Êx 4.28; Dt 34.11), como também o foi Gideão (Jz 6.14). Semelhantemente considera-se 
que a mensagem dos profetas é enviada por Deus (Zc 7.12; Is 9.8 [7]) e atingirá os 
objetivos divinos (Is 55.11). Mais importante ainda, Deus enviará o seu Salvador para 
curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os presos (Is 61.1). 

Deus mandou sinais e maravilhas ao livrar Israel do Egito (SI 135.9), mas também 
os advertiu de que, caso se afastassem dele para seguir os ídolos, ele enviaria 
reprimendas, confusão e uma maldição sobre eles (Dt 28.20). 

O significado de "mandar embora" geralmente se vê no piei e se encontra em Gênesis 
12.20; 18.16. Gênesis 3.23 claramente envolve uma expulsão, e em Jeremias 28.16 o 
significado envolve morte. O divórcio é mandar a esposa embora (Dt 22.19, 29; Is 50.1). 

O terceiro sentido, o de "soltar", "pôr em liberdade", também ocorre principalmente 
no piei. E usado no sentido mais suave de formalmente permitir que um hóspede vá 
embora (Gn 18.16; 24.54) e no sentido mais forte de libertar cativos, tais como os 
israelitas do Egito (Êx 4.21), os exilados da Babilônia (Is 45.13) e os prisioneiros da cova 
(Zc 9.11). Em Salmos 81.12 Deus entrega o Israel rebelde a seu próprio caminho, para que 
sofra as conseqüências. 

Sem dúvida alguma devem-se classificar nesta mesma categoria aquelas passagens 
em que Deus solta diversos tipos de praga sobre o seu povo, visto que se emprega o grau 
piei. Isso significa que Deus remove a mão protetora e desencadeia várias forças hostis 
(Nm 21.6; Jr 9.16; Am 4.10; etc.). 

Provérbios 6.14, 19 ilustra a quarta categoria, "disseminar (contenda)", ao passo que 
a quinta categoria, "estender (a mão)", se vê em 1 Samuel 24.6 [7]. Em Salmos 110.2 o 
Messias estende o seu cetro enquanto governa as nações. O significado de "lançar (raízes 
e ramos)" se vê em Jeremias 17.8 e Ezequiel 17.6, ao passo que a última categoria, 
"acender (fogo)", "enviar (fogo)", aparece em Oséias 8.14 e Amós 1.4, 7, 10, 12. 
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2395 r t e (shlh) 

shelah. Arma, arma de arremesso. Esse vocábulo originariamente tinha o sentido 
provável de aquilo que era atirado. Dessarte, os homens de Neemias trabalharam com 
uma mão, enquanto com a outra carregavam uma arma (Ne 4.17, 23). O vocábulo é usado 
oito vezes na Bíblia, e tem cognatos em ugarítico e árabe. (Esse vocábulo talvez não seja 
um cognato autêntico, visto que o verbo árabe significa "armar", "lutar", em vez de 
"enviar", "atirar".) 

shillühim. Ato de mandar embora, presente de despedida. Palavra usada três vezes. 
O ugarítico tlh é cognato. 

Bibliografia: — TDNT. v. 1, p. 413-20. — THAT. v. 2, p. 909-15. 
H.J.A. 

2395 n^ü (shlh). II. Aceita como raiz de: 
2395a (shulhãn) mesa. 

O verbo shálah não é encontrado no AT. Seu cognato árabe significa "esfolar o couro". 
O siríaco shalha designa o couro que foi esfolado de um animal. Parece que o uso hebraico 
deriva do costume de estender um couro sobre o chão para usar como mesa. O ugarítico 
emprega o substantivo Llhn num sentido parecido ao do hebraico. Todavia existem 
problemas. O cognato ugarítico tlhn revela uma consoante inicial t que deveria ser 
representada por t em siríaco e por i em árabe. A identificação com o árabe e o hebraico 
pode ser errônea ou então pode ter havido algum tipo de empréstimo. De qualquer forma, 
o significado é "mesa" ou mais genericamente "local de comer". 

shulhãn é utilizado no AT com diversas variações, todas derivadas do uso dado a uma 
mesa. A palavra descreve primeiramente o objeto físico denominado mesa, como em 2 Reis 
4.10 e Juizes 1.7. Nesta última passagem, descrevem-se reis conquistados a recolher 
migalhas de comida sob a mesa de seus conquistadores. Num maior número de vezes o 
vocábulo descreve a mesa posta com comida, como em Neemias 5.17. A í a ênfase recai 
sobre a refeição em vez da mesa em si. (Isso também é válido quanto à mesa dos pães da 
proposição.) A partir daí facilmente deriva um uso metafórico, a saber, o da provisão 
divina para as necessidades humanas (como em SI 78.19). 

Um uso importante da palavra é o de evocar na mente a cena da comunhão de que 
participam os assentados ao redor da mesa, tais como a linda cena familiar de Salmos 
128.3, ou a comunhão falsa e pérfida de Daniel 11.27, ou ainda a comunhão nos planos 
malignos de Salmos 69.22 [231. Não resta dúvida de que esse conceito entra na cena 
imaginada de 1 Coríntios 10.21. Finalmente, usa-se a palavra na descrição do altar de 
sacrifício, como em Ezequiel 40.39 e 41.22. 

H.J.A. 
] I ( s h u l h ã n ) . Veja o n? 2 395a. 

2396 2>7D (shãlat) I, exercer poder (sobre), dominar, tiranizar. 

Termos Derivados 

2396a (shallit) senhor. 
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2 3 8 7 (shãkari) 

2396b p i t o? (shiltôn) senhorio. 
2396c tr,Ç l?0 (shalletet) autoritário. 

A idéia essencial dessa raiz é a de "exercer controle autocrático sobre (alguém)", 
"impor-se sobre (alguém)". Junto com os derivados, aparece 15 vezes no hebraico e 32 no 
aramaico, em que o significado é semelhante ao do hebraico. O acadiano e o árabe 
empregam a raiz de forma semelhante. ("Sultão", palavra de origem árabe, deriva da 
mesma raiz.) Em ugarítico emprega-se shlyt como epíteto de Itn, "leviatã". 

O significado básico da raiz está bem ilustrado em Neemias 5.15, em que, antes de 
Neemias, as autoridades subordinadas ao governo de Judá agiram de modo tirânico, 
explorador e prepotente junto ao povo, impondo-lhe pesados encargos tributários. O povo 
não tinha forças para resistir. Em Salmos 119.133 o salmista ora para que a iniqüidade 
não tenha controle sobre ele. Ele deseja estar solidamente firmado na Palavra de Deus 
a ponto de poder ficar livre da terrível tirania do pecado. Num sentido l igeiramente 
modificado, o verbo aparece em Eclesiastes 2.19, tendo o significado de "exercer controle 
sobre" o fruto do próprio trabalho. 

A força causativa do hifil se vê em Eclesiastes 5.18 e 6.2, em que o verbo tem o 
sentido de "capacitar". Uma das passagens diz que Deus dá ao homem riquezas junto com 
a capacidade ou a habilidade de desfrutá-las, ao passo que a outra diz que o homem 
possui riquezas, mas lhe falta a capacidade de aproveitá-las. 

shal l i t . Senhor, governante, tirano. Vocábulo empregado em Gênesis 42.6 na 
designação de José como governante sobre toda a terra do Egito. Faraó havia-lhe delegado 
controle e autoridade absolutos. Em Eclesiastes 8.8 empregam-se tanto shallit quanto 
shiltôn para af irmar que, assim como o homem não tem nenhuma autoridade sobre o 
vento para restringir-lhe a ação, de igual forma falta-lhe poder sobre o dia da sua morte. 

shalletet. Autoritária, prepotente. Esse adjetivo feminino ocorre apenas uma vez, em 
Ezequiel 16.30. Refere-se a uma prostituta que se comporta como se fizesse as próprias 
leis ("meretriz descarada", ARA). 

H.J.A. 

2397 IÒtà (shlt). H. Aceita como raiz de: 
2397a CfaB (shelet) escudo (e.g., 2 Sm 8.7 = 1 Cr 18.7). 

pzfatf (shiltôn). Veja o n? 2 396b. 

nO1?© (shalletet). Veja o n? 2 396c. 
%L?0 (sh<U). Veja o n? 2 392b. 

mb© (shilyâ). Veja o n? 2 393a. 

'ybV (shallit). Veja o n? 2 396a. 

S ^ Ç (shãlish). Veja os n?" 2 403e, f, g. 

WbQ (sh'lisht). Veja o n? 2 403b. 

2398 (shãlak) jogar, atirar, lançar. Ocorre no hifil e no hofal. 
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2398 (shãlak) 

Termos Derivados 

2398a (shãlãk) ave de rapina, talvez alguma ave pelicaniforme (Dt 14.17; 
L v 11.17). 

2398b rc^ t? (Jshalleket) derrubada de árvore (Is 6.13). 

shãlak ocorre 11 vezes, sempre no hifil ou no hofal. E o verbo normalmente 
empregado para designar a idéia genérica de "atirar", túl e rãmâ são verbos sinônimos 
mas não são tão comuns (aparecendo l i e duas vezes, respectivamente). Outros verbos 
que, às vezes, são sinônimos têm significados específicos: shãmat, "deixar cair", sãqal, 
"atirar pedras", e nãpal (hifi l ) , " fazer cair". 

Usa-se o verbo numa ampla variedade de situações, que vão desde o ato físico de 
atirar um objeto até o emprego metafórico de abandonar ou rejeitar uma pessoa ou coisa. 
Um uso comum está ilustrado em Juizes 8.25; Êxodo 4.3; 7.9; Gênesis 37.20. Em Êxodo 
32.19 e Deuteronômio 9.17 Moisés joga as tábuas da lei ao chão como expressão de sua 
ira e indignação diante do abandono de Deus por Israel. Mas isso é mais do que uma 
expressão de ira; igualmente simboliza a terrível verdade de que Israel tinha sido tão 
rápido em quebrar a aliança sinaítica quanto tinha sido em estabelecê-la com Deus-

Jogar algo ou alguém ao chão pode ser utilizado como um gesto de vitória sobre 
alguém e de total aniquilamento dessa pessoa, como em Daniel 8.7, passagem em que o 
carneiro (Pérsia) é jogado ao chão e pisoteado, sendo totalmente derrotado pelo bode 
(Grécia). 

Outro uso importante de shãlak é "jogar fora", "lançar fora", "atirar longe". Em 
Neemias 13.8, Neemias atira as coisas de Tobias para fora do templo. Semelhantemente 
em Isaías 2.20, quando Deus começar a fa lar em juízo, os idolatras jogarão fora os seus 
ídolos e correrão para as cavernas e as rochas. Da mesma forma, em Salmos 71.9 o 
salmista ora para que Deus não o atire para longe (i.e., não o abandone) na sua velhice 
(cf. também SI 102.10 [11]). 

Parece que esse emprego oferece uma explicação adequada de Gênesis 21.15, 
passagem em que Hagar "lançou o menino debaixo de uma das árvores" ( A R C ) . Visto que 
à essa época Ismael era um adolescente, parece improvável que Hagar tivesse jogado 
fisicamente o filho. Na verdade, o que o texto está dizendo é que Hagar o abandonou sob 
um arbusto, por achar que ele estava tão debilitado que não havia nenhuma esperança 
para ele. Embora ela tenha permanecido ali e se sentisse responsável por ele, tinha-o dado 
por perdido. 

O sentido de "abandonar" aparece em Ezequiel 31 e 20.7-8, em que Deus admoesta 
o seu povo a abandonar os seus pecados e a renunciar a eles, a jogá-los totalmente fora, 
nada mais tendo que ver com eles. Essa é uma verdade espiritual tão importante quanto 
a admoestação existente em Salmos 55.23 de lançar os nossos fardos sobre o Senhor. Ou 
seja, nossas preocupações e pesos devem ser jogados fora, entregues ao cuidado divino, 
de modo que cortamos a nossa relação com eles. 

Descreve-se vividamente o perdão total da parte de Deus em Miquéias 7.19, 
passagem que af irma que Deus lança os pecados do seu povo nas profundezas do mar. A 
inferência óbvia é que tais pecados se foram para sempre, para nunca mais serem trazidos 
a lume. Passagem semelhante a esta é Isaías 38.17, em que Deus lançou para trás de si 
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os pecados de Ezequias (cf. SI 103.12, que emprega um verbo diferente [o hifil de rãhaq] 
para expressar a mesma idéia). 

Atirar algo ou alguém para fora também pode ser um símbolo de rejeição, como em 
1 Reis 14.9. A idéia de rejeição também é descrita em termos de "alguém lançar outrem 
para longe da sua presença", como em 2 Reis 13.23; 17.20; 24.20. 

Bibliografia: — C O G A N , M. A technical term for exposure. JNES 27:133-5. — THAT. 
v. 2, p. 916-8. 

H.J.A. 

rQ^D (shalleket). Veja o n? 2 398b. 

2399 (shãlal) I, retirar (Rt 2.16). 

Termo Derivado 

2399a VpD (shôlãl) descalço (Mq 1.8; Jó 12.17). Cf. yáhêp, palavra de significado 
semelhante, em Isaías 20.4. 

2400 (shãlal) II, saquear, pilhar. 

Termo Derivado 

2400a bbti (shãlãl) despojo. 

shãlal I I ocorre 14 vezes, no qal e no hitpoel. É, com freqüência, empregado em 
paralelo com bãzaz. Verbos com o mesmo significado também são shãsâ e sua variante 
shãsas. Parece que não existe diferença significativa alguma entre esses sinônimos. 

Pilhar ou tomar presa de guerra era prática comum na antigüidade. Aliás, era, às 
vezes, um dos principais incentivos para fazer guerra. É assim que Gogue, em Ezequiel 
38.10-13, verá um Israel próspero e aparentemente vulnerável e será levado a invadir e 
a saquear. Incursões militares eram às vezes mal-disfarçadas expedições de pilhagem, tal 
como o malfadado ataque amalequita contra Ziclague, descrito em 1 Samuel 30. 

Deus permitiu que Israel tomasse despojos na maioria das batalhas (Dt 20.14). Esse 
consistia em mulheres, crianças, gado e bens de valor. Que pelo menos uma porção do 
despojo era usualmente dedicada ao Senhor e usada de alguma forma no serviço do 
tabernáculo ou do templo é algo que fica evidente a partir de 2 Samuel 8.12 e 
especialmente 1 Crônicas 26.27, passagem que diz que Davi dedicou ao Senhor parte dos 
despojos da vitória. 

Em algumas ocasiões não houve permissão de tomar despojos, tais como na vitória 
sobre Jerico e na situação em que uma cidade israelita idolatra tivesse de ser destruída 
(Dt 13.17). Semelhantemente, quando Saul foi enviado para exterminar os amalequitas, 
não se devia tomar despojo nenhum (1 Sm 15). 

As Escrituras deixam bem claro que a queda e a pilhagem de cidades não seria um 
acontecimento fortuito da história militar ou política, mas que também aí Deus teria o 
controle absoluto. É assim que Jerusalém é entregue às mãos de estrangeiros (Ez 7.21), 
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e em Isaías 10.6 Deus envia os exércitos assírios como o seu instrumento de juízo para 
tomar despojo. Com base em Zacarias 2.8 [12] e Habacuque 2.8, está claro que Deus não 
permitirá que as nações fiquem saqueando o seu povo para sempre, e em Jeremias 50.10 
é a vez de a Babilônia ser saqueada. A situação também muda para Gogue em Ezequiel 
39.10. 

Ganhos ilícitos são chamados de despojo em Provérbios 1.13, e em Isaías 10.2 uma 
administração corrupta tira vantagem daqueles que são indefesos e toma as viúvas como 
despojos. 

A grande alegria e as comemorações animadas que acompanham a divisão da presa 
de guerra (cf. 1 Sm 30.16) tornam-se um ponto de comparação com a alegria de um Israel 
f inalmente libertado do jugo da opressão em Isaías 9.3. O salmista (SI 119.162) se regozija 
com o tesouro da palavra de Deus da mesma forma como outros se regozijam com os 
despojos. Emprega-se a partilha dos despojos como um símbolo do triunfo concretizado do 
Messias Jesus (Is 53.12). 

shãlã l . Saque, despojo, presa de guerra Palavra usada 75 vezes. Freqüentemente 
empregada em paralelo com baz, um número menor de vezes com bizzâ, e uma vez com 
malqôah. Observe -se o nome "Maer-Salal-Has-Baz" (IBB, Is 8.1, 3, e veja-se bãzaz). 

Bibliografia: — STOEBE, N. J. Raub und Beute. Supp VT 16:340-54. 

H.J.A. 

2401 Cbü Cshãlêm) estar completo, sadio. 

Termos Derivados 

2401a í C f a p (shálôm) paz. 
2401b (shelem) oferta pacífica. 

2401c C1"?® (shãlam ) estabelecer uma aliança de paz. Verbo denominativo. 

240ld C7E (shãlêm ) perfeito, inteiro, completo. 

240le (shillêm) recompensa (Dt 32.35, somente). 

2401f p ^ Ç (shalmõn ) recompensa, suborno (Is 1.23, somente). 

240lg C-bti (.shillúm), C^tá (shillum) recompensa, retribuição. 

240lh M D ^ (shillumâ) retribuição (SI 91.8, somente). 

240li t n c t o (shrlõmõh) Salomão. 

O significado básico por trás da raiz shlm é terminar ou completar algo — de entrar 
num estado de integridade e unidade, de participar de um relacionamento restaurado. 

Desse grupo de vocábulos, alguns derivam seus significados a partir dos graus 
simples relativamente pouco freqüentes, ao passo que outros (como shillêm, shillum e, 
possivelmente, shalmõn) refletem o sentido intensivo do piei. Pode-se explicar a visível 
diversidade de significados entre os dois graus em termos de restauração da paz por meio 
de pagamento (de tributo a um conquistador, Js 10.1), de restituição (a alguém a quem 
se fez mal, Êx 21.36) ou de simples pagamento e finalização (de uma transação comercial, 
2 Rs 4.7). 
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O pagamento de um voto (SI 50.14) sela um acordo, de sorte que ambas as partes se 
acham num estado de shãlôm. Em alguns usos do termo a questão escatológica se acha 
intimamente ligada a esse conceito. Deve-se proporcionar compensação pelo pecado, quer 
nacional quer pessoal. Assim que se satisfaz essa obrigação, a integridade é restaurada. 
(Is 60.20; J1 2.25). 

Como adjetivo, shãlêm é usado para designar uma atitude (um coração "perfeito"; 
e.g., 1 Rs 8.61; 1 Cr 28.9) e uma quantia total (de dinheiro, Rt 2.12; de pecado, Gn 15.16; 
das pessoas de toda uma nação, Am 1.6, 9). Um peso exato é chamado de "preciso" (Dt 
25.15; ARA, "perfeito") e "justo" (Pv 11.1). 

É interessante que shãlêm qualifica as pedras inteiras (i.e., não cortadas) do altar 
(Dt 27.6; Js 8.31) e também as pedras lavradas usadas na construção do templo (1 Rs 
6.7). 

shãlôm. Paz, prosperidade, bem, saúde, inteireza, segurança, shãlôm e os 
vocábulos aparentados shãlêm e shelem e seus derivados se encontram entre as palavras 
teológicas mais importantes do AT. shãlôm ocorre mais de 250 vezes em 213 versículos 
distintos (segundo DuRHAM, p. 275; BDB relaciona 237 usos). A LXX emprega vários 
vocábulos dos grupos sôzô, eirênê e teleios para traduzir shãlôm. shãlôm, que aparece 
em outras línguas da família semítica, teve influência na ampliação da idéia grega de 
eirênê de modo a incluir as idéias semíticas de crescimento e prosperidade. 

shãlôm significa "ausência de contenda" em aproximadamente 50 a 60 usos; por 
exemplo, 1 Reis 4.25 [5.4] reflete a segurança da nação nos dias pacíficos de Salomão, 
quando a terra e os países vizinhos tinham sido subjugados. 

Nesse caso, "paz" significa muito mais do que mera ausência de guerra. Pelo 
contrário, o significado da raiz verbal shãlêm expressa muito melhor o verdadeiro 
conceito de shãlôm. Inteireza, integridade, harmonia e realização são idéias mais 
próximas do significado da palavra. Em shãlôm se acha implícita a idéia de 
relacionamentos não abalados com outras pessoas e de sucesso da pessoa nas suas 
empreitadas. 

Em aproximadamente 25 vezes no AT, usa-se shãlôm para saudação ou despedida 
(Jz 19.20; 1 Sm 25.6, 35). Desejar shãlôm a alguém implica abençoar (2 Sm 15.27); reter 
o shãlôm implica maldição (1 Rs 2.6). Em hebraico moderno shãlôm é usado com o 
sentido de "bom dia" (e também "boa tarde" e "boa noite") e "até logo". Observe-se o 
cognato árabe salaam. 

shãlôm é o resultado da atividade divina na aliança (b rr í t ) e também o resultado da 
retidão (Is 32.17). Em quase dois terços de suas ocorrências, shãlôm. descreve o estado de 
plenitude e realização, que é resultado da presença de Deus. Isso está especificamente 
indicado naquelas referências à "aliança de paz'' (brrit shãlôm, Nm 25.12; Is 54.10; Ez 
34.25; Ml 2.5) feita com os representantes escolhidos por Deus, a saber, os sacerdotes 
araônicos e os monarcas davídicos. A paz que assinala a conclusão de um acordo entre 
adversários (Isaque e Abimeleque, Gn 26.29), sócios em negócios (Salomão e Hirão, 1 Rs 
5.12 [261) e o homem e Deus (Abraão, Gn 15.15) é expressa em termos de uma aliança 
firmada entre as partes. 

Deus é a fonte desse tipo de paz. Ele é quem dirá shãlôm ao seu povo (SI 85.8 [91). 
A promessa que ele faz a Davi em 1 Crônicas 22.9-10 coloca shãlôm no mesmo contexto 
de mrnãhâ, "tranqüilidade", núah, "descansar", e shãqat, "estar sossegado", pois essas são 
bênçãos de Deus. A declaração básica a respeito é a bênção araônica (Nm 6.24-26), que 
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identifica o homem a quem Deus deu shãlôm como aquele que é abençoado (bãrak) , 

guardado (shãmar ) e tratado graciosamente (hãnan) por Iavé. Esta é a prosperidade que 
chega até o homem por meio da dádiva divina. 

Também está presente no significado de shãlôm um forte elemento escatológico. O 
Messias, "o fi lho maior de Davi", é especificamente identificado como o Príncipe da Paz 
(sar shãlôm) — aquele que traz prosperidade e retidão à terra. 

Paulo (E f 2.14) associa esses temas ao identificar Cristo como a nossa paz. Ele é o 
príncipe messiânico que traz inteireza, mas é também a palavra definitiva de Deus — o 
"sacrifício derradeiro" que traz redenção à humanidade. 

Bibliografia: — D E L L I N G , Gerhard. "réXoç" . In: TDNT. v. 8, p. 49-87. — D U R H A M , 

John. CÍ7Ç7 and the presence of God. Proclamation and presence: Old Testament essays 

in honor of G. H. Davies. John Knox, 1970. p. 272-93. — F O H R E R , Georg. "a(ó£io and 
owTrjpta in the O ld T e s t a m e n t . In : TDNT. v . 7, p. 970-2. — JTOT. p. 126, 179-80, 259. — 
K O H L E R , Ludwig. Old Testament theology. Westminster, 1958. p. 240, nota 21. —VONRAD, 
Gerhard. Old Testament theology. Harper and Row, 1962 e 1965. v. 1, p. 130, 372; v. 2, 
p. 170. . Cflti in the O ld T e s t a m e n t . In : TDNT. v . 2, p. 402-6. — AI. p. 254 e s. 

shelem. Oferta pacífica, oferta de gratidão, shelem ocorre quase 90 vezes no AT, 
sendo que, com uma única exceção (Am 5.22), todas elas aparecem na forma plural 
shrlãmim. Junto com muitas outras palavras no vocabulário do culto público, shelem tem 
suas raízes no antigo grupo de línguas semíticas ocidentais do norte. Ocorre em ugarítico 
(shlmm, UT 19: n? 2424) e a forma aparentemente plural faz paralelo com outros 
empréstimos lingüísticos (e.g., 'âr im , tummim, frãpim). 

O ritual para oferecer um shelem era igual ao do 'õlã (q.v.), exceto que se queimava 
no altar apenas a gordura ao redor do intestino, os rins, o fígado e a gordura do rabo da 
ovelha (Lv 3). Uma das características do shelem era que o sacerdote e o adorador que 
havia trazido o sacrifício comiam o restante da vít ima. Os sacerdotes recebiam como sua 
parte o peito e a coxa direita ("amostra", terúmâ, fnúpô; veja-se DRIVER, JSS 2:100, para 
uma análise desses termos, que geralmente são traduzidos por "oferta movida" ou "oferta 
alçada", Lv 7.28-34; 10.14-15). O restante devia ser comido pelo adorador, sua famíl ia e 
seus convidados. Devia-se queimar tudo o que sobrasse depois de três dias. 

De acordo com os preceitos de Levítico 7.12-17 e 22.18-30, havia slflãmim. de louvor 
(tôdâ), que eram dádivas voluntárias (minhah, q.v.) acompanhadas de bolos feitos com ou 
sem fermento e oferecidos em ação de graças; shelãmim oferecidos de livre vontade 
(.nrdãbâ), num gesto espontâneo, fruto de devoção; e shelãmim de votos especiais (nádar), 
oferecidos para cumprir uma promessa feita anteriormente. Nem sempre estão claras as 
diferenças entre essas três categorias. 

Atualmente há três linhas diferentes de raciocínio em torno do significado de shelem. 
Primeiro, shelem simbolizaria a dádiva de shãlôm, ou seja, a bênção da integridade, bem-
estar, e a condição de estar em paz com Deus. Isso envolve mais do que perdão por 
pecados, pois o resultado que se espera vir dessa condição de shãlôm é a plenitude de 
vida, o bem-estar e a paz com os homens. 

Uma segunda alternativa é identificada por De Vaux como "sacrifício de comunhão", 
ou seja, o sacrifício em que o animal sacrificado é partilhado com outros e há uma 
resultante comunhão fraterna em torno da refeição. Os sh'lãmtm seriam, então, ocasiões 
sociais "perante" o Senhor (nunca "com" o Senhor; cf. Dt 12.7, 18; 14.23, 26; 15.20). Não 
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há nenhuma idéia de procurar alcançar uma união mística com Deus por meio desses 
sacrifícios. Pelo contrário, há uma alegre sensação de compartilhar devido à presença de 
Deus. Observe-se também que um quarto dianteiro do animal é partilhado com o 
sacerdote (Lv 7.32). 

A terceira, o fato de que shelem geralmente aparece no fim das listas das ofertas 
(embora isso não aconteça na descrição de Lv 1—5) levou alguns estudiosos a defender 
que esse é um "sacrifício de encerramento". Esse ponto de vista entende que shelem deriva 
de um raro significado que o verbo tem no piei, "concluir". Caso esse sentido esteja 
correto, as referências do NT a Cristo como a nossa paz (e.g., Ef 2.14) tonam-se mais 
significativas, pois ele é o derradeiro sacrifício em nosso favor (cf. Hb 9.27; 10.12). 

Bibliografia.: — F O H R E R , Georg. "otonípioç", In: TDNT. v. 7, p. 1021-3. — 
G E R L E M A N , Gilles. Die Wurzel élm. ZAW 85:1-14. — JTOT. p. 126, 179-80, 258-9. — 
K O H L E R , Ludwig. Old Testament theology. Westminster, 1958. p. 188-9, 250, nota 149. 

sh lõmõh. Salomão (o homem de paz). Segundo filho de Davi e Bate-Seba, terceiro rei 
do reino unido. 

Os anos finais da vida de Davi foram estragados pela luta política provocada pelos 
seus filhos a brigar pelo trono. Por influência do profeta Natã e de Bate-Seba (1 Rs 1.11 
e ss.), Davi reconheceu Salomão como o seu sucessor. 

O reinado de Salomão é significativo pois assinala o primeiro dos governantes 
dinásticos de Judá. Salomão é caracterizado por sua sabedoria e por suas contribuições 
às Escrituras do AT. 

A compreensão que teve do valor estratégico do seu território, o controle e o 
monopólio que exerceu sobre as antigas rotas comerciais do antigo Oriente Médio e mais 
a importante mineração de cobre que teve no sul do mar Morto, junto com todo o trabalho 
em metal, deram a Salomão a grande riqueza que lhe permitiu manter um grande 
exército de prontidão e construir e manter as cidades fortificadas (e.g., Megido, Hazor,. 
Eglom, Gezer) que lhe garantiam a independência. A instituição de trabalhos forçados! 
(mas) e sua imposição aos israelitas foi extremamente impopular, e seu filho Roboão, ao 
tentar prosseguir com essa política, forçou a divisão do reino. 

A jóia do reino de Salomão foi o templo de Jerusalém, construído sob seu governo. 
Salomão aparece como precursor do grande rei messiânico (2 Sm 7.12-16). 

Bibliografia: — B R I G H T , John. A History of Israel. 2a ed. Westminster, 1972. p. 206-
24. — H U B B A R D , David A. Solomon. In: NBD. p. 1201-4. 

G.L.C. 

(shalmõn). Veja o n? 2 40 lf. 

2402 (shãlap) desembainhar, tirar. 

Usa-se shãlap 24 vezes, principalmente para designar a ação de tirar uma espada 
da bainha. Ocorre semelhantemente em acadiano. 

shãlap é empregado no sentido costumeiro de "desembainhar" uma espada em 1 
Samuel 17.51. Utiliza-se o particípio ativo do qal em passagens como Juizes 8.10; 2 
Samuel 24.9; e 2 Reis 3.26, para descrever guerreiros: "homens que puxavam da espada" 
(ARA; PIB, "homens que manejavam a espada"; NEB, "homens armados"). 
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Um grupo importante de passagens envolve o uso do particípio passivo do qal e 
descreve o Anjo do Senhor de pé com "espada desembainhada". Essa expressão o descreve 
como alguém em posição de atacar. E assim que, em Números 22.23-31, Balaão se depara 
com o Anjo e nessa ocasião é solenemente advertido de que corre o perigo iminente de ser 
fulminado como castigo. Em 1 Crônicas 21.16, Davi vê o Anjo entre os céus e a terra, 
tendo nas mãos uma espada desembainhada. 

Duas passagens requerem uma breve menção. Rute 4.7-8, emprega shãlap para a 
ação de tirar um sapato. Em Salmos 129.6 o verbo aparece num contexto que fala da erva 
que cresce no telhado. A í os comentaristas estão divididos entre a tradução "antes de 
florescer [ou brotar]" e "antes de ser arrancada". Ao que parece, há de se dar preferência 
a esta última opção (como na LXX). 

Bibliografia: — DAHOOD, Mitchell. Psalms III. AB. p. 232. — SPEISER, E. A. Of 
shoes and shekels. Oriental & Biblical studies. University of Pennsylvania Press, 1967. 
p. 151-6. 

II.J.A. 

2403 (shãlash) fazer pela terceira vez, fazer três vezes. Verbo denominativo 
que ocorre no piei e no pual. 

Substantivo de Origem 

2403a tC^ü (shãlõsh) três. 
2403b 'CT^u (shTisht) terceiro, um terço. Vocábulo empregado 15 vezes. 

2403c (shilshõm) três dias atrás, anteontem. Usado 25 vezes, sempre 

junto com 'etmôl ou fmôl. 

2403d C ^ X / (sh'lõshim) trinta. Essa é, morfologicamente, a forma plural de 
shãlõsh, "três". 

2403e u ^ B (shàlish) I, terça parte (de uma medida). Aparece duas vezes. 

2403f (shãlish) II, um instrumento musical (de três cordas, ou 

triangular, ou com três travessas). 

2403g tCT^E) (shãlish) III, escudeiro, ajudante de armas. Palavra usada 16 
vezes. 

2403h ÜrX: (shillêsh) terceira geração. 

2403i fCrühti (shãlishim) (Qerê), CT^bü (Kethib) coisas excelentes. 

shãlõsh. Três. Esse número desempenha um papel significativo no AT. Na condição de 
primeiro dos números plurais (dois é considerado dual), muito facilmente esse numerai 
veio a representar o menor ciclo completo. Não pode ser acidental que se encontrem com 
tanta freqüência nas Escrituras períodos de três dias, três semanas, três meses ou três 
anos. Quando Esdras reuniu os judeus junto ao rio, preparando-se para retornar a 
Jerusalém (Ed 8.15), permaneceu ali três dias, durante os quais reuniu o povo e não 
achou nenhum levita presente. Parece que esse foi um período de preparativos finais. 
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Depois de chegarem, esperou três dias antes de contar e registrar a riqueza que tinham 
trazido consigo (Ed 8.32-33). Semelhantemente Neemias aguardou três dias depois de 
chegar a Jerusalém antes de inspecionar os muros (Ne 2.11). 

Parece que um período de três unidades de tempo era considerado apropriado para 
a justiça percorrer o seu caminho quando moderada pela graça. E assim que José deixou 
os seus irmãos presos durante três dias (Gn 42.17). Israel experimentou uma fome de três 
anos (2 Sm 21.1) antes de descobrir o motivo, e a seca de Elias durou três anos (1 Rs 
18.1). Em cada caso o propósito deliberado foi que as pessoas experimentassem 
plenamente a retribuição e em seguida uma restauração pela graça. É bastante provável 
que haja um significado semelhante nos três dias em que o corpo de Jesus esteve na 
sepultura, ou seja, o pecado do homem sendo plenamente julgado e, ao mesmo tempo, a 
graça sendo triunfante. 

Um ato feito três vezes dá uma idéia de algo definitivo. Elias se estendeu três vezes 
sobre o menino morto (1 Rs 17.21). Depois de ter dado à luz três meninos, Lia sentiu que 
agora tinha dado provas de si mesma e que agora Jacó certamente haveria de aceitá-la 
sem reservas (Gn 29.34). A tríplice bênção de Arão em Números 6.24-27, na qual se 
invoca três vezes o nome do Senhor sobre Israel, tem uma característica definitiva, como 
também acontece com o triságio de Isaías 6.3, e, conquanto a doutrina da Trindade não 
fique demonstrada nessa passagem, a passagem pelo menos não conflita com a revelação 
do NT. 

Na condição de numerai que indica a menor quantidade plural, "três" era apropriado 
para representar um círculo íntimo de amigos ou seguidores. Assim sendo, dos 30 valentes 
de Davi, três foram distinguidos como os mais próximos (2 Sm 23.9). (Cf. também, dentre 
os 12 discípulos de Jesus, os três mais próximos.) 

O ano religioso tinha completado o seu ciclo após a comemoração das três festas 
principais (Êx 23.14, 17), e Daniel teve como regra orar três vezes ao dia. 

shãlish. Escudeiro, ajudante. Originariamente esse substantivo designava o terceiro 
homem num carro de guerra, aquele que carregava o escudo para o guerreiro e o ajudava. 
Esse foi um costume adotado dos hititas e assírios. Bidcar, em 2 Reis 9.25, tem essa 
função. Na maioria das passagens a palavra tem o sentido mais genérico de um alto 
oficial militar que serve como ajudante do rei (cf. 2 Rs 7.2; 10.25). 

shãlishim (Qerê), sh lshwm (Kethib). Coisas excelentes. Essa é uma palavra difícil, que 
aparece em Provérbios 22.20. A ARA traduz por "excelentes coisas", como plural de 
shãlish. A BLH traz "trinta provérbios", analisando aí shelõshim em vez de shãlishtm. 

Outra possibilidade é shilshõm, "anteriormente" (cf. MM, "desde muito tempo"). A questão 
fica complicada devido à obra egípcia "Sabedoria de Amenemopê" um tanto quanto 
parecida, que está dividida em 30 capítulos e chama atenção para "esses trinta capítulos". 
Alguns afirmam que se pode demonstrar que Provérbios 22.22—24.22 depende dessa obra, 
pois esse trecho de Provérbios pode ser dividido em 30 ditos. Primeiro, pode-se dizer que 
a teoria de depender da obra egípcia é, às vezes, exagerada e algo que não se consegue 
de forma alguma encontrar na parte final desse trecho. Em segundo lugar, não é segura 
a divisão em 30 ditos ou provérbios. Eles podem ser divididos de modo diferente. Ademais, 
pode ser que nesse tipo de escritos houvesse um uso esquemático do número 30 e que esse 
recurso estilístico se refletisse tanto na obra egípcia quanto nessa parte de Provérbios. 
Para maiores detalhes, cf. R. L. Harris, Proverbs, WBC, p. 556-7. 
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Bibliografia.: Quanto a shãlõsh: — POPE, M. Number. In: IDB. — WHITE, W . 
Number. In: ZPEB. 

Quanto a shálish. — THOMPSON, J. A. Chariot. In: ZPEB. — AI. p. 122. — WEVERS, 
J. W. Chariot. In: IDB. 

H.J.A. 

ITttfap (sh'lõsh£m). Veja o n? 2 403d. 

(shãlishim) (Qerê), CIB^Ü (shlshwm) (Kethib). Veja o n? 2 403i. 

DZ^Ç (shilshõm). Veja o n? 2 403c. 

2404 C2Í (shãm) ali, lá. 

shãm é um advérbio bastante comum que possui cognatos em ugarítico (sm), árabe 
(tamma e tumma), aramaico antigo (shm) e aramaico bíblico (tamma). 

O vocábulo pode ter: 1) um sentido locativo, tal como em Amós 7.12, "e ali come o teu 
pão, e ali profetiza"; 2 ) um uso ablativo quando empregado com a preposição min, como 
em Gênesis 2.10, "dali", e em 1 Reis 17.13, "disso" (IBB; ARA, "dele"), i.e., "com isso"; 3) 
uma força direcional, com ou sem o he de direção (Gn 2.8, Jr 19.2); ou 4) uma força 
temporal, "então", "naquela época" (SI 132.17, "então farei brotar o chifre de Davi " (ARA, 
"ali"). 

H.J.A. 

2405 Cw (shêm) nome. 

Esse substantivo aparece 864 vezes, mas menos de 90 no plural. Não há nenhuma 
etimologia que se tenha comprovado em relação a essa raiz. Duas conjecturas levantadas 
no passado foram rejeitadas: 1) Redslob (Zeit. deut. morgenlándische Gesellschaft 

1872:751-6) procurou demonstrar que o vocábulo derivava da raiz shmw, "ser alto", 
originando-se daí a idéia de "monumento" (Gn 11.4), "excelência" ou "majestade" (SI 54.1 
[3]), ao passo que outros têm considerado a raiz como uma forma abreviada de skêma'. 

Mas o argumento exposto por W. R. Smith (Kinship, p. 213) é preferido por alguns hoje 
em dia. Smith entende que shêm deriva da raiz árabe wém, "assinalar", "marcar a ferro 
quente", dando assim a idéia de um sinal externo que distingue uma coisa ou pessoa de 
outra. 

No AT o conceito de nomes pessoais freqüentemente incluía as idéias de existência, 
caráter e reputação (1 Sm 25.25). Por vezes a forma plural de shêm é traduzida por 
"pessoas" (e.g., N m 1.2 [PIB], 18, 20; 3.40, 43; 26.55). Ademais, "apagar o nome" eqüivalia 
a aniquilar a pessoa (Dt 7.24; 9.14; 1 Sm 24.21 [22] etc.). O nome escolhido para uma 
criança freqüentemente expressava os desejos ou expectativas que os pais t inham para 
ela quando viesse a amadurecer. Isso fica especialmente evidente no processo de mudar 
o nome, por exemplo, quando Jacó se torna Israel (Gn 35.10). 

U m dos recursos favoritos (encontrado em 79 passagens) era o uso de um jogo de 
palavras com o nome da pessoa; observe-se essa forma literária em Jeremias 1.11-12; 
Miquéias 1.10-15; Oséias 1.4-5, etc. O mesmo recurso se acha no papiro egípcio Westcar, 
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que conta a história do nascimento de trigêmeos, de como lhe foram dados nomes e entáo 
como se registrou um trocadilho com cada nome! 

O nome de YHWH, geralmente vocalizado como Yakweh (aportuguesado para Iavé), 
é o grande nome da teologia dos nomes do AT. Em Êxodo 6.2-3 o Senhor mostra que 
nenhuma revelação fora concedida aos patriarcas pelo seu nome, Iavé. Mas, uma vez que 
o nome ocorre quase 150 vezes em Gênesis, muitos chegaram erroneamente à conclusão 
de que essa passagem aponta para uma redação posterior daquelas porções de Gênesis 
ou então para uma inegável contradição entre duas tradições no Pentateuco. A solução 
reside nos verbos reflexivos no grau nifal em Êxodo 6.2-3 e ao beth essentiae antes de 'el 
shaddãy e sua força implícita antes de yhwh. Isso quer dizer que Deus declara: "Eu me 
manifestei no caráter de [beth essentiae) 'el shaddãy, mas no caráter de [beth essentiae 
implícito] Iavé não me fiz conhecer a eles". A mesma idéia está implícita em Êxodo 3.13, 
em que o pronome interrogativo má, "o quê?", indaga acerca do caráter de uma pessoa, 
enquanto mi, "quem?", só requer a identificação. 

Em algumas passagens shêm Yahweh está tão intimamente ligado ao ser de Deus 
que funciona quase como uma aparição de Iavé (Êx 23.20-21; Is 30.27). Cf. a 
tabernaculação do nome em vários locais, quase como uma cristofania (Êx 20.24; Dt 12.5; 
2 Sm 7.13, etc.). 

O nome de Deus também significa a total auto-revelação de Deus em sua santidade 
e verdade (SI 22.22 [23J). Pode-se "andar" no nome do Senhor, ou seja, as pessoas devem 
viver de acordo com o ensino desse nome (Mq 4.5). 

Devem-se observar algumas fórmulas importantes ou expressões preposicionadas em 
que aparece o substantivo shêm. "Aclamar sobre algo o nome de alguém" tem o sentido 
de declarar propriedade, possessão e proteção, como, por exemplo, de Davi sobre uma 
cidade (2 Sm 12.28), de sete mulheres exigindo para si o nome de um único homem (Is 
4.1), de Deus sobre as nações (Am 9.12) e sobre Israel (Is 63.19). Isso ganha bastante 
destaque com a fórmula "determinar um nome para [sim shêm /']" (Jz 8.31; 2 Rs 17.34; 
Ne 9.7), que significa "conferir um novo nome". Mais comum é o emprego do vocábulo no 
sentido de comissionamento pelo emprego de beshêm Yahweh ou b*sh"mi (1 Sm 17.45; 1 
Rs 18.32; Jr 14.14; Dt 18.20). 

Ao contrário do que propala von Rad (Studies in Deuteronomy, p. 37-44), a "teologia 
dos nomes" não substitui a "teologia da glória do Senhor", que era mais antiga e estava 
associada à arca, à nuvem e ao fogo. Von Rad sugere um desenvolvimento evolucionista, 
em que a presença material foi substituída por uma tendência mais cuidadosa de ver 
todos esses conceitos como hipóstases: a arca, o anjo do Senhor, a face do Senhor, a glória 
de Deus e o Nome do Senhor são apresentados como representações e garantias da 
presença de Iavé. Na verdade, tudo isso são preparativos feitos por nosso Senhor com 
vistas à plena revelação da Trindade bem como da Encarnação de seu Filho, que havia 
de vir. 

Bibliografia: — M O T Y E R , J. A. The revelation ofthe divine name. Londres, Tyndale, 
1956. p. 3-31. — B L E T E N H A R D , Hans. Onoma. In: TDNT. p. 252-61. — THAT. v. 2, p. 935-62. 

W.C.K. 

2406 (shãmad) ser destruído, ser exterminado (nifal); destruir, exterminar 

(h i f i l ) . 
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shãmad ocorre 63 vezes. Existem vários verbos em hebraico cujo campo semântico 
inclui o sentido de "destruir", mas muitos apresentam esse significado apenas em certos 
contextos, kãlâ, por exemplo, tem o sentido perfeitamente inócuo de "concluir", mas no 
piei pode significar "dar cabo de", "destruir". Algo parecido ocorre com bãla\ "engolir", e 
'ãsap, "ajuntar". shãmad, por outro lado, sempre significa "destruir" ou "aniquilar". 
Sempre aparece em passagens que tratam de vingança ou do juízo de Deus. 

Os objetos da destruição operada por shãmad são principalmente pessoas, quer uma 
nação (Dt 4.26; 28.20, 24, 45), um grupo de nações (Dt 7.23), uma família, etc. Das 63 
ocorrências do verbo, em apenas quatro (Lv 26.30; Nm 33.52; Os 10.8; Jr 48.8) o objeto 
da destruição não são pessoas. 

A destruição descrita por shãmad geralmente envolve uma catástrofe bem repentina, 
tais como uma guerra ou um assassinato em massa, mas em uma passagem é resultado 
do desgaste resultante de fome e opressão (Dt 28.48, 63). Contudo, numa outra passagem 
Deus é descrito como a causa básica da destruição (shãmad), ao passo que o seu povo é 
o instrumento que ele usa para destruir ('ãbad, Dt 9.3). 

A destruição pode ser permanente (Moabe em Jr 48.42; Jacó em Gn 34.30; os 
inimigos de Deus em SI 83.11) ou, num número menor de vezes, temporária, como em 2 
Reis 10.28, em que o baalismo foi destruído, mas cujas raízes continuaram intactas e mais 
tarde ressurgiu (2 Rs 21.3). 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 963-4. 
H.J.A. 

2407 nDd (shmh). Aceita como raiz de: 
2407a tC*DÜ (shãmayim) céu. 

Vêem-se cognatos no ugarítico shmm, no acadiano shamü (no singular, "chuva"; no 
plural, "céu"), em aramaico, árabe e árabe do sul. 

O emprego de shãmayim se enquadra em duas amplas categorias: 1) o céu físico; e 
2) o céu como morada de Deus. Na primeira categoria a palavra "céu" abrange tudo o que 
está acima da terra, e em qualquer outra passagem o vocábulo pode incluir tudo ou 
apenas uma parte do todo. Juntos o céu e a terra constituem o universo (Gn 1.1). Ele dá 
chuva (Gn 8.2), neve (Is 55.10), geada (Jó 38.29), fogo (2 Rs 1.10), orvalho (Dt 33.13) e 
trovões (1 Sm 2.10). O céu sustenta o sol, a lua, os planetas e as estrelas (Gn 1.14; 15.5; 
Is 14.12; Am 5.26). Zacarias 2.6 [101 fala dos quatro ventos do céu, e Salmos 135.7 diz que 
Deus faz com que o vento saia dos depósitos que possui. 

Com freqüência descrevem-se os céus em linguagem figurada, dizendo-se que 
possuem janelas (Gn 7.11; 2 Rs 7.2; Ml 3.10, embora aqui o mais provável é que a palavra 
seja "comportas", tais como as que são usadas em irrigação; veja-se 'ãrubbã), portas (Gn 
28.17, sha'ar, SI 78.23, delet), colunas (Jó 26.11) e alicerces (2 Sm 22.8). O céu é estendido 
e estirado como uma tenda ou cortina (Is 40.22). 

O emprego de tal linguagem figurada não implica a adoção de uma cosmologia pagã, 
da mesma forma como a expressão contemporânea "nascer do sol" não é sinal de 
ignorância quanto à astronomia. Freqüentemente a imagem é fenomenológica e é ao 
mesmo tempo apropriada e de grande força de comunicação. Por esse motivo, um Israel 
desobediente descobriria que o céu era como ferro (Lv 26.19) ou bronze (Dt 28.23), não 
dando a tão necessária chuva. Observe-se que, caso se imaginasse o céu como um cofre 
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de metal, conforme comumente se supõe a partir de Gênesis 1.8, 14, as passagens acima 
ficariam desprovidas de sentido, visto que o céu já seria de metal. A palavra rãqia' (q.v.) 
provém de um verbo que significa "forjar com martelo" e "laminar (um pedaço de metal)" 
com a finalidade de revestir. É a idéia de estender que passa para o substantivo, não a 
de substância metálica. "Expansão" é uma tradução aceitável. 

Em segundo lugar, o céu é a morada de Deus (Dt 26.15; 1 Rs 8.30) e é a partir de lá 
que ele estende a mão para realizar sua vontade na terra. Assim como o céu está 
infinitamente elevado acima da terra, de igual modo os pensamentos e caminhos de Deus 
estão infinitamente acima da capacidade humana de compreender (Is 55.8-9). Deus tem 
controle absoluto (SI 2.4). Ele é capaz de operar igualmente juízo (Gn 19.24 e ss.) e 
salvação (SI 57.3 [4J; Dt 33.26). Jeremias 23.24 declara que Deus enche o céu e a terra, 
e Salomão reconhece que o céu inteiro e até o mais alto céu ("céus dos céus", lit., 2 Cr 2.6 
[5]) são incapazes de comportar o Deus Todo-poderoso. Por mais vasto que seja o céu, ele 
é simplesmente parte da criação divina, e Deus está acima de toda a criação. Por isso 
Salomão não se ilude pensando que Deus precisa de seu templo ou que o templo possa 
comportá-lo. No entanto, na sua graça Deus condescendeu em habitar ali e em ser 
procurado pelo homem pecador. Isaías afirma que, embora Deus habite em lugar elevado 
e exaltado, também habitará com aqueles de espírito contrito e humilde. 

O céu conta a glória de Deus (SI 19.1 12]), declara a sua justiça (SI 50.6) e o louva (SI 
69.34 [35]). Por mais majestoso que seja, apenas chama a atenção para o Criador e não 
deve ser adorado (Êx 20.4; Jr 44.17-25). Conquanto o céu seja o trono divino, um dia 
desaparecerá como fumaça (Is 51.6) e será enrolado como um pergaminho (Is 34.4). Então 
Deus criará um novo céu e uma nova terra, livre dos efeitos daninhos do pecado (Is 65.17; 
66.22). A alegria e a glória da redenção concluída se refletirá em toda a criação. 

Bibliografia: — G A S T E R , T. H. Heaven. In: IDB. — I N N E S , D. K. Heaven and sky in 
the Old Testament. EQ 43:131-43. — M O R R I S , L. L. Heaven. In: NBD. — V O N R A D , G . In: 
TDNT. v. 5, p. 502-9. — R A Y B U R N , R . G . Heaven. In: WBE. — R O S M A R I N , Trude, W. The 
Term for 'air' in the Bible. JBL 51:71-2. — S M I T H , W. M. Heaven. In: ZPEB. — THAT. v. 2, 
p. 965-9. 

H.J.A. 

MDÇ Cshammâ). Veja o n! 2 409d. 

nmC0 (shemü'â). Veja o n? 2 412d. 

2408 -ÇÇ? (shãmat) largar, deixar cair, soltar, deixar em pousio. 

Termo Derivado 

2408a (shemittâ) remissão. Palavra usada cinco vezes, sempre associada 
com a redução ou o cancelamento de dívidas. 

Emprega-se o verbo tanto no sentido físico quanto no metafórico. No sentido físico 
significa "deixar (algo ou alguém) cair" ou "atirar (algo) ao chão". Em 2 Samuel 6.6 e na 
passagem paralela de 1 Crônicas 13.9, o verbo tem sido, de modo geral, tratado de duas 
maneiras distintas: 1) "os bois tropeçaram" (ARA); ou 2) "os bois a tinham feito oscilar" 
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(PIB) ou "os bois a deixavam pender" (ARC). Visto que no qal o verbo geralmente é 
transitivo, parece preferível a segunda possibilidade: "os bois f izeram la arca] cair". 

O substantivo sh'mittã ocorre somente em Deuteronômio, sempre com o sentido de 
remissão de uma dívida (Dt 15.1-2, 9; 31.10). O mandamento que determinava que a cada 
sete anos se devia desobrigar as pessoas das dívidas que tivessem contraído, era um 
lembrete contínuo de que as pessoas que haviam experimentado pessoalmente a graça de 
Deus na remissão de seus pecados deviam, por sua parte, manifestar o espírito de graça 
em seus relacionamentos interpessoais. 

Em outro contexto o verbo é usado no mandamento de Êxodo 23.11, segundo o qual 
a cada sete anos se devia "deixar (a terra] descansar", ou seja, "deixar (a terra) de pousio". 
A lição deixada é de obediência a Deus e de confiança no seu cuidado. Deus prometeu 
abençoar de modo a compensar e muito qualquer perda que sobreviesse por deixar a terra 
descansar ou por cancelar a dívida do devedor a cada sete anos. 

Bibliografia: — HOENIG, Sidney B. Sabbatical years and the year of Jubilee. JQR 
59:222-36. — KLINE, Meredith, G. Treaty of the great king. Eerdmans, 1963. p. 88 e s. 

H.J.A. 

CPO? (shãmayim). Veja o n? 2 407a. 

T Q 0 (sh'mtnt). Veja o n? 2 411c. 

rvrcü 0sh'mintt). Veja o n? 2 411c. 

T D Ç (shãmir). Ve ja o n? 2 416a. 

2409 CQ2? (shãmêm ) estar devastado, estar estarrecido. 

Termos Derivados 

2409a CQÇ? (shãmêm) devastado, deserto. 

2409b rrÇÇÇ (sh'mãmã) devastação, desolação. 

2409c nçptf (shim'mã) devastação (Ez 35.7). 

2409d tHÇÇ (shammã) desolação, horror, assombro. 

2409e "ICQu (shimmãmôn) horror (a sensação de estar arrasado em face da 
perspectiva de juízo divino, Ez 4.16; 12.19). 

2409f HQÇÇ (m'shammã) devastação (e.g., Ez 6.14; 33.28), horror (Ez 5.15). 

shãmam é, junto com seus derivados, usado 195 no hebraico do AT e uma vez em 
aramaico bíblico. Fundamental à idéia da raiz é a desolação provocada por uma grande 
calamidade, geralmente como conseqüência do juízo divino. O verbo hãrab e seus 
derivados são muitas vezes encontrados em íntima associação com shãmam e muitas 
vezes há uma sobreposição semântica, mas hãrab traz consigo a idéia básica de uma 
situação de muito calor e secura, com ausência de vegetação. Isso pode ser resultado do 
juízo divino, mas não obrigatoriamente. No caso de shãmam, as idéias de calor e secura 
não são inerentes à raiz; esta, na verdade, descreve o resultado de calamidade e juízo. 

Na maioria das vezes "desolação" se aplica a lugares e coisas. Em Isaías 64.10 [9], 
Isaías ora pela restauração de Jerusalém, cidade que tinha experimentado o juízo divino 
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e agora era uma desolação (shêmãmâ). Em Joel 2.3 a terra que antes da praga de 
gafanhotos tinha sido "como jardim do Éden", agora se tornara um "deserto assolado". 
Outros lugares de desolação são lugares altos (Ez 6.6), as portas de Jerusalém (Lm 1.4), 
um acampamento (SI 69.25 1261), depósitos (J1 1.7), estradas (Is 33.7 [8]) e altares (Ez 
6.4). 

O livro de Daniel traz quatro passagens que empregam a forma polel do verbo 
(meshõmêm e shômêm). Aqui há uma força causativa (ou melhor, factitiva) semelhante 
ao uso do hifil, com a diferença de que o hifil geralmente envolve uma devastação física, 
ao passo que o polel aparentemente ressalta o fato de que alguém profanou o santuário 
ou altar, desse modo deixando-o imprestável para a adoração e o serviço a Deus. Essas 
passagens são Daniel 8.13; 11.31; 9.27; 12.11. Descreve-se Antíoco Epifânio nas primeiras 
duas passagens como alguém que acaba com os devidos sacrifícios e em 11.31 como 
alguém que estabelece uma "abominação" (shiqquts), o que geralmente é entendido como 
um ídolo ou altar pagão. Nessa atividade ele prefigura o anticristo, conforme descrito em 
9.27 e 12.11. Jesus se refere às práticas idolatras que o anticristo trará com a expressão 
"o abominável da desolação" (Mt 24.15; Mc 13.14). É a presença dessa abominação no 
santuário que o deixa desolado, impróprio para a devida adoração. 

Em apenas uns poucos casos especiais, o povo é o objeto da devastação. É assim que 
Jeremias fala acerca de si mesmo como alguém que foi feito "em pedaços" e deixado 
"desolado" (Lm 3.11; cf. também 1.13). Obviamente isso é linguagem figurada. Há três 
passagens em que uma mulher é chamada de "desolada". Em Isaías 62.4 Deus diz que, 
quando redimir Israel, seu povo não mais será tratado como uma mulher que foi 
"desamparada" e "desolada", mas sim como "Hefzibá" (IBB, i.e., "Meu prazer está nela") 
e "Beulá" (IBB, i.e., "Desposada"). Passagem semelhante a essa é Isaías 54.1. 

A partir do que se viu acima, não é difícil ver como teve origem o segundo uso 
principal da raiz, os sentidos de "horror" e "estarrecimento", que são reações provocadas 
pela visão da desolação. É a reação íntima diante do cenário externo. Exemplos são 
Jeremias 4.9; 1 Reis 9.8; Salmos 40.15 [16]. Em passagens como 2 Reis 22.19 e 
Deuteronômio 28.37, Israel se torna um "[objeto de] pasmo" para aqueles que o 
contemplam; aqui se emprega shammâ junto com palavras tais como "provérbio", "motejo", 
"maldição". 

shammâ. Desolação, horror, assombro. Esse substantivo é usado 39 vezes. Parece que 
a diferença básica entre shammâ e sh'mãmâ reside no fato de que na maioria das 
passagens shammâ ressalta o horror provocado pela desolação do juízo. E com freqüência 
empregado com palavras tais como "maldição", "censura", "objeto de escárnio", "vaia". 
Assim sendo, em shemãmâ a ênfase recai geralmente sobre a desolação em si, ao passo 
que em shammâ, sobre a reação que isso causa. O verbo shãmam cobre ambas as idéias. 

Bibliografia: — DEWARD, Eileen F. Mourning customs in I, II Samuel. JJS 23:1-27, 
145-66. — TDNT. V. 3, p. 29-36. — THAT. V. 2, p. 970-3. 

H.J.A. 

(shimmãmôn). Veja o n? 2 409e. 

2410 "CG (shãmên) ser gordo, engordar. 
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Termos Derivados 

2410a t ] P9 (shãmên ) gordo, rico. 

2410b t]OÇ (shãmãn) gordura (Gn 27.28, 39, somente). 

2410c t]QÇ (shemen) óleo. 

2410d LZDÇSK ( ' ashmannim) corpulento ( Is 59.10, somente). 

2410e ]DÇO (mishmãn) gordura (e.g., Is 17.14; Dn 11.24). 

2410f jipÇü (mashmãn ) alimento preparado com bastante gordura (Ne 

8.10, somente). 

shãmên. Gordo, rico. Adjetivo usado dez vezes, é empregado para transmitir a idéia 
de prosperidade e bem-estar. É sinônimo de bãri', que se refere à obesidade física e 
também ao bem-estar. 

shãmãn. Gordura. Vocábulo usado duas vezes, em Gênesis 27.28, 39. É empregado 
metaforicamente para designar a riqueza do campo. 

shemen. Óleo. Esse substantivo geralmente designa o azeite de oliva, seja ele puro, seja 
preparado para usos variados, tais como perfume ou ungüento. E usado 190 vezes. U m 
sinônimo é yitshãr, que também significa "azeite de oliva", shemen é a palavra 
geralmente usada em referência ao azeite de oliva em seus vários usos, enquanto yitshãr 
se refere ao produto recém-extraído. E regularmente associado com tírôsh, "vinho novo", 
e dãgãn, "cereal", em referência ao produto da terra. (As vezes shemen é associado com 
yayin, "vinho", como parte de provisões.) A palavra hêleb se refere à gordura animal, 
embora possa ser empregada metaforicamente para designar aquilo que é melhor ou 
escolhido, shemen tem cognatos em acadiano, fenício, árabe, siríaco e ugarítico. 

É em geral usado no sentido literal, embora o uso metafórico não seja incomum. O 
óleo a que a palavra se refere geralmente é o azeite de oliva (o "óleo de mirra", de Et 2.12, 
pode ter sido uma forma liqüida de mirra ou então mirra misturada com óleo) e 
geralmente desempenhava um papel bastante importante na vida dos antigos. 1) Era 
usado como banha na cozinha, misturando-se o óleo com farinha no preparo de pão (1 Rs 
17.12-16). 2) Era usado de diversas maneiras como parte de sacrifícios e adoração. O 
próprio óleo era dado como oferta (Lv 2.15-16; Ez 45.14) ou era misturado com farinha (Lv 
8.26; 2.1-3; Êx 29.40). Certas ofertas tinham instruções específicas de não ter nenhum 
óleo misturado: a oferta pelo pecado (Lv 5.11) e a oferta de manjares de ciúme (Nm 5.15). 
3) shemen desempenhava uma função simbólica importante em diversas cerimônias de 
consagração. Assim sendo, reis e sacerdotes foram ungidos com óleo (1 Sm 16.13; 1 Rs 
1.39; L v 8.12; Êx 30.23-33 dá a fórmula para o preparo do óleo da unção), simbolizando 
com isso as ricas bênçãos de Deus. O tabemáculo e tudo o que fazia parte dele foram 
consagrados dessa maneira (Lv 8.10). 4) O óleo era importante no preparo de cosméticos 
e de perfumes (Am 6.6; Ct 1.3; 2 Sm 14.2; SI 104.15). 5) Era também importante o seu uso 
com finalidade medicinal (Is 1.6). 6) Utilizava-se também o óleo em lâmpadas (Êx 25.6; 
27.20; L v 24.2). 

De forma bastante natural o óleo veio a ser um símbolo de prosperidade. É assim que 
Moisés, na bênção dispensada a Aser, diz: "banhe em azeite o seu pé" (Dt 33.24). U m sinal 
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da bênção peculiar de Deus sobre o seu povo aparece em Deuteronômio 32.13, em que se 
menciona uma situação na qual até mesmo as rochas produzirão mel e azeite. Ou seja, 
mesmo aquilo que normalmente seria estéril e improdutivo proporciona, sob as bênçãos 
de Deus, ricas colheitas (cf. também Jó 29.6). 

Em Isaías 61.3 e Salmos 45.7 [81 o "óleo de alegria" simboliza a condição bendita 
daquele que se encontra debaixo do favor especial de Deus. 

O verbo, o adjetivo shãmên e os substantivos shãmãn e mishmãn se referem, com 
uma única exceção (Is 6.10, em que os corações estão gordos — i.e., são insensíveis, não 
reagem), ao bem-estar e à prosperidade. É assim que, em Deuteronômio 32.15 e Jeremias 
5.28, o povo de Deus ficou gordo e próspero e se desviou de seu Deus, o qual havia tornado 
possível a prosperidade deles. Aqui o texto não está falando de obesidade, mas de estar 
bem alimentado e saudável. 

Bibliografia.: — McCARTHY, Dennis J. Hosea XI I 2: Covenant by oil. VT 14:215-21. 
H.J.A. 

2411 (.shmn). II. Aceita como raiz de: 
2411a {shemõneh), HZOtf (sh'mõnâ) oito. 

2411b Z*jWmõntm) oitenta. 

2411c f T P ? (sVmin i ) , JTTOÇ (stfmtntt) oitava, seminite. 

sh°mini, sh*minit. Termo musical que significa "oitava", encontrado em 1 Crônicas 15.21 
e nos cabeçalhos de Salmos 6 e 12. Possivelmente se refere a um instrumento de oito 
cordas ou a uma oitava. Em todas as vezes ocorre junto com a preposição 'al, "sobre", 
"conforme", "ao tom de" (ARA, 1 Cr 15.21). Em 1 Crônicas 15.21 diversos músicos estavam 
comemorando a vinda da arca para Jerusalém tocando harpas al seminite" (cf. TB). 
Quanto a outros termos afins, veja-se verbete 1506a. 

H.W. 

• " D P (sh'mõntm). Veja o n! 2 411b. 

2412 (shãma*) ouvir, escutar, obedecer. 

Termos Derivados 

2412a -5-UDt? (,shema0 som (SI 150.5, somente). 

2412b (shéma' ) informação. 

2412c tuçfà <[shõma') notícia, fama. 

2412d ÍMOTE? {sWmVâ) notícia, rumor. 

2412e tniUOpn (hashmã'üt ) comunicação (uma forma causativa, "aquilo que 

se faz ouvir" [lit], Ez 24.26). 

2412f (mishmã0 rumor, boato (Is 11.3, somente). 

2412g HÜÇ0Ç (mishma'at ) súditos (Is 11.14), guarda-costas (1 Sm 22.14; 2 

Sm 23^23 = 1 Cr 11.25). 
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O verbo sháma' é empregado 1050 vezes no qal, nifal, piei (duas vezes) e hifil. 
Acham-se cognatos em acadiano, aramaico, árabe, ugarítico e etíope. A idéia básica é a 
de notar uma mensagem ou simplesmente um som. São sinônimos: qãshab (hifil), "dar 
atenção", "estar atento"; 'ázany "dar ouvidos" (um verbo denominativo de 'õzen, 
"ouvido", "orelha"); e 'ãnâ, "responder". 

sháma4 possui o sentido básico de "ouvir". Isso passa a ter várias conotações, 
geralmente envolvendo uma ação concreta de ouvir ou escutar: 1) "escutar", "prestar 
atenção"; 2) "obedecer" (acompanhado de palavras tal como "mandamento", etc.); 3) 
"atender oração", "ouvir"; 4) "entender"; e 5) "ouvir criticamente", "examinar (em 
tribunal)". Os graus derivados possuem significados devidamente alterados. 

São numerosos os casos de uso do verbo em seu sentido básico. Exemplos são 
Números 12.2 (o Senhor ouviu a murmuração de Miriã e Arão). Deuteronômio 4.12 (os 
israelitas ouviram o som da voz de Deus, mas não viram forma alguma) e Gênesis 3.8 
(Adão e Eva ouviram a voz de Deus no jardim). O objeto da ação de ouvir pode estar 
expresso numa oração subordinada, tal como em Gênesis 37.17 ("ouvi-os dizer: ..."), 
Gênesis 14.14 ("ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso") e Juizes 7.11 ("ouvirás 
o que dizem"). 

O significado de "dar ouvidos a" acha-se ilustrado em Gênesis 3.17 (Adão dá ouvidos 
à voz da sua mulher, i.e., seguiu a orientação dela), 1 Reis 22.19 ("ouve, pois, a palavra 
do S E N H O R " ) , Salmos 81.11 [12] ("mas o meu povo não ouviu a minha voz", IBB ) e 
Provérbios 12.15 ("o sábio dá ouvido aos conselhos"). Esse uso se mescla com o sentido de 
"obedecer", como em Êxodo 24.7; Isaías 42.24 ("cuja lei não queriam observar", IBB); 
Neemias 9.16 ("não obedeceram aos teus mandamentos", BJ); e Jeremias 35.18 
("obedecestes ao mandamento de Jonadabe"). 

Em Juizes 13.9 Deus "ouviu a voz de Manoá" no sentido de que respondeu à oração 
deste. Emprego semelhante se acha em Ezequiel 8.18; Salmos 4.1 [2] ("ouve a minha 
oração", que faz paralelo com "responde-me ['ãnà\ quando clamo"); e Salmos 34.17 [18] 
("o S E N H O R escuta [o clamor dos justos]"). 

Ainda ligado à questão da oração respondida, Deus afirma em Jeremias 11.10-11 um 
princípio solene e muito importante. Pelo fato de Israel ter-se recusado a ouvir as 
palavras de Deus quando este falou ao seu povo, Israel há de descobrir que, quando 
clamar a ele em tempos de dificuldades, Deus não ouvirá (i.e., não responderá a) o seu 
clamor. Miquéias 7.7 expressa a confiança que tem o justo, aquele que dá ouvidos à voz 
de Deus, a confiança de que Deus de fato ouvirá a sua oração. Uma palavra mais incisiva 
de encorajamento aparece em Salmos 94.9, "o que fez o ouvido, acaso não ouvirá?". 

O escutar de verdade também envolve a idéia de "entender". Por isso, em Gênesis 
11.7, depois da confusão de línguas em Babel, os homens já não eram capazes de "ouvir" 
(lit.; ARA, "entender") uns aos outros. 

shêma*. Informação, notícia, fama, boato. Substantivo empregado para designar: 1) 
notícias em geral, tanto boas quanto ruins; 2) a fama que alguém tem; e 3) o que se ouve 
dizer, em contraste com o conhecimento pessoal que é fruto da experiência. E assim que 
o vocábulo é usado em Isaías 23.5 em referência à informação ou notícia da chegada de 
Jacó. Em 1 Reis 10.1 a palavra é usada para descrever a fama de Salomão, que tinha 
chegado até Sabá. Na grande confissão de Jó, ele testifica que o seu conhecimento anterior 
de Deus tinha sido por ouvir falar e que, como resultado de seu encontro com Deus, 
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passou a ver que ele mesmo não era nada em comparação com a grandeza de Deus (Jó 
42.5). 

shema'. Som. Substantivo empregado junto com "címbalos" em Salmos 150.5a, "címbalos 
sonoros". De acordo com KB, esses eram címbalos pequenos e tilintantes, em contraste com 
os címbalos barulhentos e retumbantes do versículo 5b. 

shõma' . Notícia, fama. Essa palavra tem sentido semelhante a shema' e significa: 1) 
"notícia", "informação", acerca de uma invasão (Jr 6.24; ARA, " fama" ) ou acerca dos feitos 
de Deus (Js 9.9); 2) " fama" (Js 6.27). 

sh emü'â. Notícia, rumor, informação, mensagem. Tal como shéma', esse substantivo 
designa a "notícia" ou a "informação" que é recebida, seja ela boa ou ruim. A "informação" 
ouvida em 2 Reis 19.7 e Daniel 11.44 possivelmente não era tão precisa, sendo menos 
"notícia" e mais "rumor" (cf. ARA) ou "informação inquietante". Em Ezequiel 16.56 se usa 
a palavra no sentido mais básico (no que diz respeito à morfologia), a saber, "algo que é 
ouvido", "algo que é mencionado" (a expressão diz, lit., "e não foi a tua irmã Sodoma 
'algo/alguém mencionado' pela tua boca".) 

Peculiar a essa forma da raiz e de importância teológica é o significado "mensagem 
(profética)", i.e., a mensagem que o profeta mesmo ouve de Deus e transmite ao povo. Esse 
uso enfatiza a origem divina da sua mensagem. 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 974-81. 
H.J.A. 

2413 f*OC} (shmts). Aceita como raiz de: 

2413a f Q E (shèmets) sussurro (Jó 4.12; 26.14). 

2413b H^ÇÇ Cshimtsâ) sussurro, escárnio (Êx 32.25). 

2414 "TÇO (shãmar ) I, cuidar, guardar, observar, prestar atenção. 

2414a r n p ç (shomrâ) guarda; observação (SI 141.3, somente). 

2414b rnra i (sh 'murã ) pálpebra (SI 77.4, somente). 

2414c "1EÍ? (s h i m m u r ) vigília (Êx 12.42, somente). 

2414d Cshõmrôn) Samaria. 

2414e rTTOÜK ( ' ashmárâ) , nnhÇK ('ashmõret) vigília. 

2414f (m i s h m ã r ) guarda, posto de guarda. 

2414g t r n ç 0 Q (mishmeret ) obrigação, serviço. 

shãmar aparece 420 vezes no qal, 37 no nifal, 4 no piei e hitpael. O cognato acadiano 
shamãru significa "ser criado de", "cuidar de"; o cognato fenício, "vigiar", "guardar"; o 
árabe samara, "vigiar". O sinônimo mais próximo é nãtsar, "vigiar", "guardar", "cuidar", 
"observar", o qual é usado de forma bastante parecida de shãmar. Existem outros verbos 
que às vezes se sobrepõem a um dos usos de shãmar, mas que de outra forma são bem 
distintos. 

A idéia básica da raiz é a de "exercer grande poder sobre". Pode-se notar que esse 
significado permeia as várias alterações semânticas sofridas pelo verbo. Em combinações 
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com outros verbos o sentido é o de " fazer com cuidado", " fazer dil igentemente": '"conserva' 
a inteligência" (Pv 19.8); "'tende ... cuidado' em cumprir todos os estatutos e os juízos" (Dt 
11.32); "porventura não 'terei cuidado' fou 'serei fiel'] de falar...?" (Nm 23.12). 

Em segundo lugar, o verbo exprime a atenção cuidadosa que se deve ter com as 
obrigações de uma aliança, de leis, de estatutos, etc. Este é um dos empregos mais 
freqüentes do verbo. Desse modo, em Gênesis 18.19 Abraão devia ordenar a seus filhos 
que guardassem o caminho do Senhor, ou seja, que dessem toda a atenção aos caminhos 
de Deus (cf. também Êx 20.6; L v 18.26; Dt 26.16; Ez 11.20). Deve-se assinalar que a 
observância das leis de Deus não devia ser uma questão de mera teoria ou de obediência 
superficial. Com freqüência se acrescenta a expressão "para cumpri-las", como em 
Ezequiel 37.24. Provérbios 4.21 afirma que as leis de Deus devem ser guardadas no 
coração. Ademais, usa-se a expressão não apenas para designar uma obrigação de 
obedecer a leis, mas também em referência ao desempenho de uma ocupação sagrada, tal 
como o sacerdócio ( N m 18.7). 

U m terceiro desdobramento da raiz é o de "tomar conta de", "guardar". Isso envolve 
manter, ou cuidar de, coisas, tais como um jardim (Gn 2.15), um rebanho (Gn 30.31), uma 
casa (2 Sm 15.16). Ou pode envolver o resguardar-se contra intrusos, como ocorreu com 
os querubins que guardavam o caminho que levava à árvore da vida (Gn 3.24), ou como 
porteiros (Is 21.11) ou sentinelas (Ct 5.7). O mesmo é válido quanto a pessoas. É nesse 
sentido que Caim pergunta: "Acaso sou eu 'tutor' de meu irmão?" (Gn 4.9). Muitas vezes 
Davi fala do cuidado e proteção divinos, em passagens tais como Salmos 34.20 [21]; 86.2; 
121.3-4, 7; e outras. Em Jó 2.6 Deus emprega o verbo shãmar na determinação dada a 
Satanás para não tocar na vida de Jó. A lém do mais, Davi admoesta Joabe de uma forma 
comovente, antes de este pelejar contra Absalão: "cuidai para mim do jovem Absalão" (2 
Sm 18.12; ARA, "guardai-me ..."). 

Com freqüência se usa o verbo para designar a disciplina pessoal, a necessidade de 
ser cuidadoso com referência à própria vida e ações: "guardarei os meus caminhos" (SI 
39.1 [2]); "o que guarda a boca..." (Pv 13.3). 

Uma quarta categoria apresenta o sentido de "considerar", "dar atenção a". Designa 
a atitude de alguém que presta atenção em, ou reverencia, Deus ou outras pessoas. É 
assim que, em Oséias 4.10, Israel deixou de prestar atenção em Deus (ARA, "deixaram de 
'adorar" ) . Salmos 31.6 [7] fala daqueles que reverenciam (shãmar ; ARA, "adoram") ídolos 
vãos. Em outro uso correlato, o salmista diz, em Salmos 130.3, "se observares [shãmar, 

Verdadeiramente atentares para l ... iniqüidades, quem, S E N H O R , subsistirá?" (veja-se 
também Jó 13.27). O verbo pode ser empregado com um sentido hostil, como em 2 Samuel 
11.16, ou com uma idéia de expectativa, como em Zacarias 11.11 e Salmos 59.9. 

A última categoria abrange os sentidos de "preservar", "armazenar", "acumular", tais 
como a ira que Edom insufla e guarda contra Israel ( Am 1.11) ou o conhecimento (Ml 2.7). 
O mesmo também se dá com alimento em Gênesis 41.35 e 1 Samuel 9.24 ou com qualquer 
coisa de valor (Êx 22.7 [6]). 

shõmrôn. Samaria. Esse topônimo, usado 190 vezes, é o nome da cidade que Onri 
construiu para ser a capital do Reino do Norte, Israel. Samaria estava situada 11 
quilômetros a noroeste de Siquém, sobre uma elevação de 90 metros de altura que Onri 
comprara de Semer (1 Rs 16.24-32). Onri deu à cidade o nome de Samaria em homenagem 
a Semer, havendo possivelmente um duplo sentido, visto que o nome da cidade pode 
significar "posto de vigia". 
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Em Isaías 28.1-4, embora não seja mencionada nominalmente, fazem-se referências 
a Samaria como a "soberba coroa", a "gloriosa formosura que está sobre a parte alta do 
fertil íssimo vale". Porém, ainda que Israel se vangloriasse de Samaria devido à sua beleza 
e à sua localização estratégica, Deus a condenou por ser a espinha dorsal da idolatria 
israelita. Em Miquéias 1.5 a cidade é chamada de "transgressão de Jacó", ou seja, era o 
símbolo da rebelião de Israel contra Deus. Jeremias 23.13 fala dos falsos profetas de 
Samaria, que profetizam por Baal e desencaminham a Israel. (Cf. também Os 7.1; A m 
4.1.) 

Foi por essa razão que Deus pronunciou juízo contra a cidade (Am 4.2-4; Is 28.1-8). 
2 Reis 17 descreve a queda de Samaria às mãos da Assíria, a qual removeu os moradores 
da cidade e a repovoou com pessoas provenientes de outros países conquistados. O 
território do qual Samaria havia sido capital foi transformado em província e incorporado 
ao império assírio e, mais tarde, aos impérios babilônico e persa. Quando Neemias, depois 
do exílio, se empenhou na reconstrução de Jerusalém, os moradores de Samaria 
constituíram a principal força de oposição. A hostilidade que ali se viu continuou a existir 
até a época do Novo Testamento. 

mishmãr . Guarda, posto de guarda, turno de serviço. Emprega-se esse substantivo 
para designar: 1) o confinamento a que alguém é submetido (Gn 40.3; L v 24.12); 2) um 
posto de guarda (Ne 4.3, 16-17; 7.3); e 3) um turno ou divisão de serviço, geralmente do 
templo, tal como Neemias 12.24 e 13.14. 

mishmeret. Obrigação, serviço. Esse substantivo é usado em dois sentidos principais. 
O primeiro é o de uma "obrigação" ou "serviço" que se deve cumprir. O segundo tem que 
ver com algo que deve ser guardado ou preservado, tal como o cordeiro pascal (Êx 12.6), 
o mana (Êx 16.32-34) ou as cinzas da novilha vermelha ( N m 19.9). 

Bibliografia: — BEEGLE, D. M. Samaria. In: WBE. — KELSO, J. Samaria. In: ZPEB. 

— WlSEMAN, D. J. Samaria. In: NBD. — WRIGHT, G. E. Samaria. Biblical Archeologist 

22:67-78. — TDNT. v. 9, p. 237-9. — THAT. v. 2, p. 982-6. 

2415 ~>DE? (shmr ) . II. Aceita como raiz de: 

2415a "JDÇ? (shemer ) borra, resíduo de vinho (e.g., Is 25.6; Sf 1.12). 

2416 1D2) (shmr). m . Aceita como raiz de: 

2416a T Q O (shãmtr ) espinhos, diamante, pederneira (e.g., Is 5.6; Jr 17.1). 

j-hqíü (shõmrôn). Veja o n? 2 414d. 

2417 Í20D (shmsh). Aceita como raiz de: 
2417a iDQGÍ (shemesh) sol. O plural aparece apenas em Isaías 54.12, "baluartes". 

A palavra shemesh aparece 131 vezes. Usa-se o sol na indicação das horas e da 
direção geográfica. Nasce no oriente ( leste) e se põe no ocidente (oeste; Zc 8.7). O pôr-do-
sol assinala o fim do dia e o começo de um novo dia no calendário civil. "Até que o sol 
aqueça" refere-se ao meio da manhã (e.g., N e 7.3). Qualquer coisa feita à luz do sol é 
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considerada algo feito deliberadamente; por exemplo, aquele que matasse um ladrão que 
invadisse a casa durante o dia era considerado responsável pela morte de tal pessoa (Êx 
22.3 H 2; cf. 2 Sm 12.11 e s.). (Outra interpretação dessa interessante passagem é que a 
lei permite matar um ladrão em defesa própria enquanto o ladrão estiver invadindo a 
casa de noite, mas proíbe matar por retaliação um ladrão apanhado mais tarde durante 
o dia — exigia-se que tal ladrão fizesse restituição. O roubo não era um crime passível de 
pena de morte. R.L.H 1 O livro de Eclesiastes repete com freqüência a expressão "debaixo 
do sol" (Ec 1.3; passim) para enfatizar que se vive essa vida terrena num trabalho servil, 
monótono e quase sem significado, quando encarada de uma perspectiva que não leva 
Deus em conta. 

Acreditava-se que o sol tivesse poder. Podia atingir um homem e fazê-lo desmaiar (Jn 
4.8). O filho da sunamita provavelmente morreu de insolação (2 Rs 4.19-20). Mas o 
Senhor protegeu os peregrimos, impedindo que fossem atingidos pelo sol (SI 121.5 [61). 
Num número maior de vezes, considerava-se o sol uma bênção. O sol ajuda os campos a 
produzir colheitas abundantes (Dt 33.14). Um governante justo é "como a luz da manhã, 
quando sai o sol, como manhã sem nuvens" (2 Sm 23.4). O próprio Senhor é comparado 
ao sol porque traz calor e prosperidade para a vida do crente: "o S E N H O R é sol e escudo; 
o SENHOR dá graça e glória" (SI 84.11 [121). Visto que o sol sobrevive às gerações, serve 
de símbolo para a longevidade, por exemplo, o trono duradouro de Davi (SI 89.36 [371). 

No mundo antigo adorava-se o sol. No Egito, chamado de Rá, era o Deus supremo. 
A nona praga foi uma disputa direta entre Iavé e Rá; ao eliminar a luz do sol por meio 
de densas trevas, Iavé demonstrou o seu poder superior. Pela mesma razão Jeremias 
pronunciou o juízo que viria sobre o Egito, "quebrará as colunas de Bete-Semes" ("Bete-
Semes" ou "Casa do Sol" designa a cidade de Heliópolis; 43.13; cf. Ez 32.7). Na 
Mesopotâmia o sol desempenhava um papel crucial, na condição de deus da justiça. Mas 
em Israel a adoração do sol era estritamente proibida (Dt 4.19). A adoração de Israel 
ressaltava que o sol devia sua existência unicamente a Deus (Gn 1.14-19). O sol, como 
uma criatura de Deus, rende-lhe louvor (SI 148.3). O sol também obedece às ordens 
divinas; por exemplo, permaneceu imóvel durante meio dia a fim de que Josué pudesse 
continuar a derrotar os seus inimigos, e, para servir de sinal da cura que Ezequias 
haveria de experimentar, voltou dez graus de acordo com o relógio de sol (ou dez degraus 
nos prédios do palácio, caso ainda não se usassem relógios de sol). Infelizmente a adoração 
do sol invadiu Israel em diversas ocasiões, particularmente na época de Manassés. Nessa 
ocasião até mesmo os carros do sol foram colocados junto à entrada do templo (2 Rs 
23.11). Ezequiel também descreve a adoração do sol praticada no templo. Houve 25 
homens adorando o sol, olhando para o oriente e tendo as costas voltadas para o templo 
(Ez 8.16). Ao procurar o sol, arrogantemente se desviaram de Iavé, provocando-o à ira (Ez 
8.17). 

A ira do Senhor terá a sua mais forte manifestação no Dia do Senhor. Enquanto 
Deus julgar as nações, acontecimentos catastróficos terão lugar no céu: "naquele dia (...) 
farei com que o sol se ponha ao meio-dia" (Am 8.9; cf. J1 2.31 [3.41; Ap 6.12). Então, na 
era vindoura, já não haverá necessidade do sol como fonte de luz; em vez disso Iavé será 
a luz e a glória eternas (Is 60.19 e s.; Ap 21.23; 22.5). De acordo com Malaquias, o sol da 
justiça nascerá trazendo cura em suas asas (Ml 4.2 [3.201). 

Bibliografia: — THAT. v. 2, p. 987-98. 
J.E.H. 
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2419 rq/ti (shâná) 

(shén). Veja o n? 2 422a. 

(shin'án). Veja o n°. 2 421d. 

2418 332? (shnb). Aceita como raiz de: 
2418a Ceshnãb) janela, treliça (Jz 5.28; Pv 7.6). 

2419 HSp (shãnâ) I, mudar. 

Termo Derivado 

2419a ÍHDÜ (shãnâ) ano. 

Usa-se às vezes o verbo shánâ para descrever uma mudança de caráter ou no estilo 
de vida. Desse modo se expressa a imutabilidade de Deus em Malaquias 3.6: "Porque eu, 
o Senhor, não mudo" (ARA); a fidelidade de Deus às promessas que faz se vê na afirmação 
de que não mudará aquilo que falou (SI 89.34 135]). 

Também se usa o verbo com o sentido de "ser diferente", tal como na afirmação em 
Ester 3.8 de que os judeus possuem leis e costumes diferentes de todos os outros povos. 

Uma troca de roupas está envolvida em 2 Reis 25.29, em que Joaquim é solto da 
prisão. Em 1 Samuel 21.14 e 1 Reis 14.2, se usa o verbo para indicar a ação de assumir 
um disfarce. N a primeira passagem Davi se finge de louco, ao passo que na segunda a 
esposa de Jeroboão se disfarça antes de ir visitar o profeta Aías. Em uma passagem (Et 
2.9) o verbo indica a mudança física de um local para outro. 

shãnâ. Ano. N a maioria das vezes se emprega esse substantivo de maneiras que fazem 
paralelo com o uso que a palavra tem na atualidade. Mas certas expressões exigem um 
comentário aqui. Isaías 16.14 e 21.16 fala de "anos (...) de jornaleiro". Essas passagens 
falam da ruína cada vez mais próxima de uma nação e descrevem os anos de espera como 
anos exaustivos e terríveis de contar o tempo. As fórmulas de datas, ou seja, as maneiras 
de indicar as datas, geralmente se referem ao reinado de alguém, mas muitas vezes são 
associadas a acontecimentos significativos, tais como uma fome (Gn 41.50) ou um 
terremoto (Am 1.1). 

Há nomes de anos que, mesmo não sendo fórmulas de datas, dizem muito e, às vezes 
possuem uma significação profética, e.g. sh'nat rãtsôn, "ano de benevolência" (lit., Is 61.2; 
ARA, "ano aceitável"). Isso fala da salvação proporcionada pelo Messias e emprega uma 
figura de linguagem derivada do shenat cfrôr, "ano da liberdade" (Ez 46.17; cf. L v 25.10-
11), também denominado shrnat yôbêl, "ano do jubileu" (Lv 25.13), em que todos os que 
se haviam vendido à escravidão eram soltos. Semelhante a isso é o sh'nat shrmittâ, "ano 
da remissão" (de dívidas, a cada sete anos, Dt 15.1; 31.10). O sh'nat g"âlt.m, "ano da 
vingança", é uma época de livramento para o povo de Deus, quando Deus lidar com os que 
outrora oprimiam o seu povo (Is 63.4). 

Duas expressões se referem às estações do ano (o equinócio da primavera e o do 
outono): fqüpat hashshãnâ, "virada do ano" (lit.; ARA, "final do ano"; Êx 34.22 (outonol; 
2 Cr 24.23 Iprimavera]); e fshübat hashshãnâ, "retorno do ano" (BJ, 2 Sm 11.1; 1 Rs 
20.22, 26 [primavera]). 
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2420 iTO (shnh) 

Bibliografia.: — BRUCE, F. F. Calendar. In: NBD. — FlNEGAN, J. Light from the 
ancient past. Princeton University, 1959. p. 561-98. — LlLLEY, J. Calendar. In: ZPEB. — 
SMICK, E. B. Calendar. In: WBB. 

H.J.A. 

2420 "22) (shnh). II. Aceita como raiz de: 
2420a (shãni) escarlata. 

Essa palavra é usada 42 vezes no AT. O ugarítico possui um cognato, tn. A palavra 
se refere à tintura (ou às vezes ao material tingido) obtida a partir do quermes ou da 
cochonilha, insetos que vivem numa espécie de carvalho existente no Mediterrâneo 
(Quercus coccinea). Ocorre na maioria das vezes em Êxodo, em combinação com tôleã, 
"quermes", "carmesim". 

shãni está associado ao bem-estar e ao luxo em 2 Samuel 1.24, passagem em que 
Saul é descrito como alguém que cuidou bem das mulheres de Israel. Empregou-se o 
material de escarlata na fabricação de coisas tais como as cortinas (Êx 26.1), o véu 
(26.31), a estola sacerdotal (28.5-8) e o manto do sacerdote (28.33). Dessa maneira, 
utilizaram-se os melhores materiais. Mas parece também que shãni adquiriu um 
significado simbólico por ser utilizado em cerimônias de purificação, como na 
descontaminação do leproso (Lv 14.4, 6) e da casa do leproso (Lv 14.49, 52), e na 
descontaminação da impureza cerimonial em geral (Nm 19.6). Visto que shãni era a cor 
do sangue, seria o símbolo natural para isso em tais cerimônias. A palavra torna a 
aparecer em Isaías 1.18. Depois de dizer aos israelitas que a adoração que lhe prestavam 
era inaceitável devido às manchas de culpa de crime de sangue nas mãos do povo (v. 15), 
Deus fala que devem ser purificados e deixar de fazer o mal. O versículo 18 é o convite 
que ele faz para a purificação. Ele removerá até mesmo a culpa de crime de sangue, 
simbolizada por uma roupa tingida de escarlata. Por mais impossível que seja, Deus toma 
a roupa num branco puro e brilhante, representando uma retidão sem máculas (cf. SI 51.7 
[91; Ap 7.14). 

Bibliografia: — JOHNSON, A. F. Colours. In: WEB. — WlCKWlRE, C. L. Scarlet. In: 
IDB. 

H . J A . 

2421 HJÇ (shãná) III, repetir, tomar a fazer. 

Termos Derivados 

2421a tCTJÇ (shenayim) dois. 

2421b (shêni), iTX? (shênit) segundo. 

2421c tnD2?D (mishneh) segundo, duplo, repetição. 

242ld tshin 'ãn) repetição. 

O verbo shãnâ designa a repetição de uma ação, tal como na ordem de Elias para 
repetir o despejo de água sobre a lenha e o sacrifício sobre o altar, em 1 Reis 18.34. 
Provérbios 26.11 assemelha o tolo que repete sua tolice ao cão que volta ao seu vômito, 
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2421 HJO Csháná) 

ao passo que, em Provérbios 17.9, o verbo é usado para indicar a ação daquele que passa 
adiante ou aumenta um erro ou fracasso de outrem. 

sh enayim. Dois. Palavra empregada 768 vezes. Morfologicamente sh'nayim não é plural, 
mas dual, uma forma comum nas línguas semíticas. Isso aponta para uma diferenciação 
conceituai entre unidade, de um lado, e pluralidade, de outro, ou seja, um "par". Em 
hebraico o dual restringe-se a coisas que ocorrem aos pares na natureza, tais como os pés, 
os braços, as pernas, os olhos, etc. É usado mais amplamente em ugarítico. 

Além de contar itens, emprega-se sh'nayim em passagens que: 1) mostram um 
emparceiramento; 2) ressaltam contraste ou diferenciação; e 3) indicam uma quantidade 
pequena indefinida. Na primeira categoria incluem-se os casos freqüentes em que se faz 
uma aliança ou acordo entre duas partes, tal como entre Davi e Jônatas em 1 Samuel 
23.18, e entre Salomão e Hirão em 1 Reis 5.12 [26] (cf. também Zc 6.13). 

Contraste e oposição se vêem em 1 Reis 18.21, passagem que mostra Israel indeciso 
entre dois caminhos. Ezequiel 37.22 fala do f im da divisão e conflito entre os dois reinos 
de Israel. Jó (9.33) deseja que sui ja alguém capaz de transpor o abismo existente entre 
ele e Deus, alguém que seja capaz de pôr as mãos sobre ambos. 

Uma quantidade pequena e indefinida é indicada mediante a expressão "um ou dois" 
(Êx 21.21; Ed 10.13), "dois ou três" (2 Rs 9.32; Am 4.8) ou simplesmente "dois" (1 Rs 
17.12). 

O recebimento de uma porção dupla, pt shenayim, é direito do herdeiro (Dt 21.17; cf. 
também 2 Rs 2.9). 

mishneh. Segundo, duplo, repetição, mishneh apresenta basicamente a idéia de uma 
duplicação de um item inicial; essa duplicação pode ter a conotação de: 1) conseguir duas 
vezes tanto quanto se tinha originariamente; 2) fazer uma cópia exata; e 3) ter um 
segundo item ou pessoa, um segundo nível ou seção. É assim que os filhos de Jacó, em sua 
segunda viagem ao Egito, levaram o dobro de dinheiro que haviam levado na primeira 
v iagem (Gn 43.15). Em Zacarias 9.12 e Isaías 61.7 Deus promete a Israel uma porção 
dupla, o que pode ter o sentido de superabundância de bênçãos ou talvez, melhor ainda, 
a bênção e herança totais na condição de herdeiros primogênitos, aquela posição especial 
que o herdeiro ocupa na casa do pai e em seus planos. 

O sentido de "fazer uma cópia" se acha em Josué 8.32. que conta que Josué fez uma 
cópia da lei a partir das próprias pedras que Moisés talhara (cf. Dt 17.18, de onde surge 
o título do livro dos judeus sobre a legislação do Pentateuco, A Mishnah). 

O terceiro sentido do substantivo se vê em Gênesis 41.43, passagem que fala que 
José vai montado no segundo carro de Faraó. Diversas passagens, tais como 2 Reis 22.14 
e Sofonias 1.10, falam do segundo bairro (IBB, "segunda parte") de Jerusalém. 

shin 'ãn. Repetição. Esse vocábulo ocorre apenas uma vez, em Salmos 68.17 [18], após 
as palavras "milhares de". BDB e a maioria das versões traduzem por "milhares de 
milhares". Segundo essa interpretação, a raiz sháná' é uma variante de shãnâ I I , 
"repetir". KB identifica a palavra com o árabe saniya, "ter posição elevada", e traduz por 
"elevação". Albright (Norsk teologisk Tidsskrift 56:2-4) identifica o vocábulo com o 
ugarítico Lnn e com shanãnu, palavra encontrada nos tabletes de Alalakh, ambas as 
palavras com o sentido de "guerreiro" ou, preferível mente, "arqueiro" (cf. também WARD, 
JNES 20:39). A tradução seria então "vinte mil (carros) e milhares de arqueiros". 
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2422 (shãnan) 

Bibliografia: — POPE, M. H. Numbers. In: IDB. — WHITE, W. Jr. Numbers. In: ZPEB. 

H.J.A. 

(shenhabbtm). Veja o n? 2 422c. 

(shãnl), (shêni). Veja os n?* 2 420a, 2 421b. 

E7JÇ W n a y i m ) . Veja o n? 2 421a. 

nrxp (shêntnâ). Veja o n°. 2 422b. 

IT30 (shênit). Veja o n? 2 421b. 

2422 ]jíp (shãnan ) a/zar. 
Termos Derivados 

2422a f p (shén) dente, marfim. 

2422b (sheninâ ) palavra ofensiva, ferina. 

2422c Cshenhabbim) marfim. Possivelmente essa palavra seja composta 
de shén, "dente", e habbim, "elefante" (um vocábulo africano, cf. KB). 

Ocorre em 1 Reis 10.22; 2 Crônicas 9.21. 

O árabe sanna, "amolar (instrumento cortante)", "afiar", é cognato de shãnan. Esse 
verbo é usado no qal, piei e hitpolel. O piei aparece apenas uma vez, em Deuteronômio 
6.7, no texto que fala da instrução cuidadosa dos filhos na lei de Deus. KB, no entanto, no 
que é seguido pela NEB e pela JB, entende que a palavra deriva de uma segunda raiz 
shãnan, com o sentido de "repetir". 

Usa-se o verbo shãnan quando se fala da ação de afiar espadas e flechas (Dt 32.41; 
Is 5.28; SI 45.6; 120.4; Pr 25.18). Em duas oportunidades é empregado metaforicamente, 
em referência ao afiar a língua. Em Salmos 64.3 [4] há uma descrição de malfeitores que 
af iam a língua como a uma espada, preparando-se para atacar o inocente. 

shên. Dente, marfim. Pode-se usar esse substantivo para descrever a aparência dos 
dentes de alguém (Gn 49.12; Ct 4.2; 6.6). É também empregado numa variedade de 
expressões que proporcionam uma descrição vivida e pitoresca de várias emoções e 
situações. É assim que a lei da retribuição é ilustrada na expressão "dente por dente" (Êx 
21.24; Lv 24.20; Dt 19.21). Quebrar o dente de alguém é tirar o poder dessa pessoa (SI 3.7 
[81; 58.6 [7]). Expressões ainda existentes são "salvar-se só com a pele dos dentes" (Jó 
19.20) e "ter os dentes embotados" devido a uvas verdes ou a vinagre (Jr 31.29, 30; Pr 
10.26). 

shén também designa "marf im" (tal como em 1 Rs 22.39; A m 6.4), o "dente" de um 
garfo (1 Sm 2.13) e "dente de rocha" (ARA, "penha fngreme'" ; 1 Sm 24.4 [51). 

sh"ninâ. Palavra ofensiva, ferina, zombaria. Esse substantivo descreve o tipo de 
comentário ferino feito pelos inimigos de Israel, com o uso do mesmo simbolismo 
empregado na raiz verbal, "af iar a língua (para proferir palavras maldosas)". 

H.J.A. 
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2425 nÇÇ (shdsã) 

2423 (S/ZÕTUZS) cingir. Esse verbo ocorre apenas uma vez, no piei (1 Rs 18.46). 

2424 (shin'âr ) Sinear. 

shin'ãr aparece oito vezes no AT, sendo utilizado para designar o sul da 
Mesopotâmia, a planície de aluvião entre os rios Eufrates e Tigre. Os sumérios conheciam 
essa região pelo nome de Suméria e Acade. Posteriormente passou a ser chamada 
Babilônia. Em duas das oito passagens, a LXX traduz shin'ãr por "Babilônia" (Is 1 1 . 1 1 ; 

Zc 5.11). 
Em Gênesis 10.10 se diz que Ninrode, o grande tirano e fundador de império, deu 

início a seu reino em Babel, Ereque (a Uruque dos sumérios), Acade (Agade) e Calné, na 
terra de Sinear. A partir dali foi avançando para o norte, na direção da Assíria. Foi ali 
em Sinear que também a humanidade rebelde construiu a bem-conhecida torre de Babel, 
num direto desafio a Deus (Gn 11.2). Em Daniel 1.2 vemos que Nabucodonosor leva os 
utensílios do templo de Deus para a terra de Sinear, e em Isaías 11.11 se conta que 
Sinear é uma das terras de onde o Israel reajuntado voltará, na época do estabelecimento 
da era milenar. Em Zacarias 5.11 a mulher no efa, representando o acúmulo do mal (v. 
8), é retirada para a terra de Sinear, onde é erigido um templo para ela. 

Tudo isso aponta para um significado sinistro de Sinear, mostrando que essa região 
é o principal centro de desenvolvimento de uma cultura e de uma civilização alicerçadas 
sobre uma religião falsa, rebelde contra o Deus verdadeiro e a sua palavra revelada, é o 
berço da tirania imperial; são inimigos do povo de Deus, em suma, são o símbolo da 
impiedade. (Cf. também as muitas referências bíblicas à Babilônia.) 

Além das passagens acima, afirma-se que Anrafel, que guerreou contra o rei de 
Sodoma, foi rei de Sinear (Gn 14.1, 9). E como parte dos despojos apanhados ilegalmente 
por Acã também havia uma roupa de Sinear (Js 7.21). 

Bibliografia: — J A C O B S E N , Thorkild. Shinar. In: IDB. — SMICK, Elmer. Shinar. In: 
WBE. — W L S E M A N , Donald J . Shinar. In: ZPEB. 

H.J.A. 

2425 nçtf (shãsâ) saquear, pilhar. 

shãsà é empregado 12 vezes, geralmente no qal, uma vez no poel. As vezes é usado 
em paralelo com bãzaz, que por sua vez aparece com freqüência em paralelo com shãlal. 
O verbo possui uma variante, shãsas. 

Esse vocábulo é utilizado de forma bastante semelhante a shãlal (q.v.), e as 
observações feitas nesse verbete se aplicam também a esse termo. Na maioria das vezes 
se usa o verbo na forma participial, sendo traduzido por "espoliador". Desse modo, no 
conciso texto que resume a época dos juizes (Jz 2.6-23), um Israel desobediente é entregue 
nas mãos de espoliadores (v. 14). Quando o povo clama a Deus e se arrepende. Deus envia 
juízos para salvá-los dos saqueadores (v. 16). 

Em Salmos 44.10-12 [11-13] o salmista se queixa de que Deus vendeu o seu próprio 
povo por uma ninharia, espalhou-o entre as nações, fê-los objeto de saque e os pôs como 
ovelhas que podiam ser comidas como bem aprouvesse aos seus inimigos. Mas Isaías 
encoraja Israel (Is 17.12-14), dizendo que, pela manifestação divina, as nações gentílicas 
estarão sujeitas a grandes transtornos, que o terror as atingirá repentinamente à 
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2406 *-!QÜ (shãmad) 

tardinha e que. antes do amanhecer, deixarão de existir, "este é o quinhão daqueles que 
nos despojam". Jeremias afirma o mesmo princípio em Jeremias 30.16 e 50.11. 

H.J.A. 

2426 002) (shãsas) saquear, pilhar. 

Termo Derivado 

2426a M O C D (m rshissâ ) despojo, saque. 

Essa raiz, uma variante de shãsá, é usada de forma semelhante a shãlal (q.v.), e os 
comentários feitos nesse verbete se aplicam também aqui. Além do sentido usual de 
"saquear", essa raiz é claramente empregada para destacar uma lição moral para Israel. 
Em Sofonias 1.12-13, aqueles que disseram no coração "o SENHOR não faz bem nem mal" 
verão os seus bens serem pilhados. Contudo, em Isaías 42.22-25 Deus lamenta 
profundamente o fato de que, embora seja "um povo roubado e saqueado", Israel não 
indaga a si mesmo quem é que o entregou para ser saqueado, ou seja, não aprende com 
a punição aplicada por Deus. Por esse motivo um castigo ainda mais severo aguardava 
o povo. 

H.J.A. 

2427 2ÇÇ (shãsa*) fender, dividir. 

Termo Derivado 

2427a i/00 (shesa0 fenda, divisão. 

shãsa' ocorre nove vezes, cinco no qal e quatro no piei. No qal sempre descreve o 
casco fendido de quadrúpedes. No piei é empregado para designar a ação de partir um 
animal ao meio. Um verbo sinônimo é pãras, no hifil. Parece que a distinção entre ambos 
é que pãras se refere a uma fenda ou rachadura no casco, mas que não é necessariamente 
total, ao passo que shãsa' se refere a um casco completamente fendido. O verbo genérico 
ou comum para "partir" ou "romper" é pãrats. 

Utiliza-se shãsa' no qal na descrição de animais limpos. Aqueles animais que têm 
casco fendido e ruminam o alimento ingerido são limpos (Lv 11.3; Dt 14.6). Aqueles que 
não satisfazem essas condições são imundos (Lv 11.7; Dt 14.7). Levítico 11.26a se refere 
a animais cujos cascos não são totalmente fendidos de alto a baixo. (Parece que o camelo, 
que possui cascos fendidos, mas uma pata larga e única por baixo do casco, se enquadra 
nessa categoria.) 

Usa-se o piei em Levítico 1.17, em que o sacerdote parte a ave sacrificial pelas asas, 
e em Juizes 14.6, em que Sansão rasga o leão ao meio. 

H.J.A. 

2428 *r]OÇ (shãsap) despedaçar. Esse verbo ocorre somente uma vez, no piei (1 Sm 
15.33). 
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2434 Cshã'an) 

2429 nitô (shã'â) olhar, considerar. 

shã'â é usado 15 vezes, a maioria delas no qal, uma no hifil e duas no hitpael. Tanto 
o acadiano quanto o ugarítico possuem cognatos. Um sinônimo freqüente é rã'â, "ver", 
que é o verbo mais comum que diz respeito à visão em geral. Outro verbo com sentido um 
tanto quanto parecido é nãbat, "olhar", no hifil, também bastante comum. O campo 
semântico deste último verbo, embora ocasionalmente se sobreponha ao de shá'â, é 
consideravelmente mais amplo. 

A idéia básica de shã'â é a de "olhar com interesse". Jamais designa um olhar casual 
ou desinteressado. Pode-se ver isso nas seguintes definições ampliadas. Em Gênesis 4.45, 
o verbo significa "olhar com aprovação", "aceitar" (ARA, "agradar-se de"). É assim que Deus 
aceitou Abel, mas não a Caim. E também em Isaías 17.7-8 Deus diz que está chegando 
a hora quando "atentará o homem para o seu Criador" (IBB) e não mais atentará para os 
altares que as suas mãos construíram. 

Nessa última passagem o verbo fica bem próximo do segundo significado, "olhar 
para", "olhar com interesse". Assim, em Isaías 31.1, se diz que os israelitas estão indo 
para o Egito em busca de ajuda, confiando em cavalos e carros, e não "atentam para" o 
Santo de Israel. 

O terceiro sentido é o de "desviar o olhar de", em que o verbo aparece junto com a 
preposição min, sempre num pedido que traz a idéia de "deixai-me a sós" (ARA, "desviai 
de mim a vista"; Is 22.4; Jó 7.19; 14.6; SI 39.14). 

Em uma passagem específica, Isaías 32.3, deve-se considerar o verbo uma variante 
de shã'a"estar cego", ou revocalizá-lo como o qal de sfiã'a' (isso não requer nenhuma 
emenda consonantal). É assim que o fazem praticamente todos os comentaristas e 
traduções. 

O hitpael, usado duas vezes em Isaías 41.10, 23, significa "olhar receosamente ao 
redor" (ARA, "assombrar-se"). 

H.J.A. 

2430 Oltá (sh't). Aceita como raiz de: 
2430a rrj i tà (sha'ãtâ) tropel (de cascos) (Jr 47.3). 

2431 T]Í?J?Ç (sha'atnêz) material misturado (Dt 22.11; Lv 19.19). 

2432 btfü (sh'l). Aceita como raiz de: 
2432a ( s h f f a l ) concha da mão ( Is 40.12), punhado (1 Rs 20.10; Ez 13.19). 

2432b bi i tàç (mish'ôl ) caminho afunilado (i.e., estrada que passa por lugar 

apertado, N m 22.24). 

2433 bvü (sh'l). II. Aceita como raiz de: 
2433a (shà'ãl) raposa (e.g., Ne 3.25; Ct 2.15). 

2434 *]i72? (shã'an) apoiar-se, confiar em. Ocorre somente no nifal. 
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2435 IHJÇ (s/wTaO 

Termos Derivados 

2434a t]I/0Q (mish'ãn) sustento, apoio. Palavra usada quatro vezes. 

2434b ]Ü0D (mash'én ) sustento, apoio. Palavra usada uma vez. 

2434c (mish'ênâ) apoio, sustento. Palavra usada uma vez. 

2434d trOI?2?ü (mish'enet) bordão, apoio. Palavra usada 11 vezes. 

O verbo shã'an significa basicamente "apoiar-se em" algo ou alguém, tal como num 
bordão (Ez 29.7), numa lança (2 Sm 1.6) ou num braço ou numa mão (2 Rs 5.18; 7.2, 17). 
Esse último emprego prova VPI mente se refere ao relacionamento de um rei com seu 
confidente ou com aquele que na linha de comando está logo abaixo do rei. 
Importantíssimo é o fato de que o verbo é usado figuradamente para designar uma atitude 
de confiança. Assim, em Provérbios 3.5, há uma instrução para as pessoas não se 
apoiarem em (shtían) seu próprio entendimento. Em vez disso, devem confiar no Senhor. 
Ezequiel 29.6-7 ilustra vividamente tanto o uso literal quanto o figurado da palavra. O 
Egito é um "bordão [mish'enet] de cana" que se quebra nas mãos de todo aquele que for 
suficientemente tolo para se apoiar nele (i.e., para confiar no Egito). (Cf. também Is 10.20; 
30.12; 31.1; 50.10.) 

mish'ãn. Sustento, apoio. Palavra empregada figuradamente para designar aquilo em 
que alguém se apóia. Em 2 Samuel 22.19 Davi diz que no dia da calamidade Deus foi o 
seu apoio real. Em Isaías 3.1 o vocábulo é usado em referência aos meios básicos de 
subsistência física, a saber, pão e água, os quais Deus tirará de Jerusalém. mash'ên e 
mash'ênã são usados na mesma passagem com significado semelhante. 

mish^net. Bordão. Elias possuía um bordão (2 Rs 4.29-31), como também o possuíam 
o Anjo do Senhor em Juizes 6.21 e os nobres descritos em Números 21.18. Em Salmos 
23.4 o bordão (ARA, "cajado") do pastor traz conforto às suas ovelhas. 

H.J.A. 

2435 (sha'al I, ser besuntudo, estar cego (e.g., Is 29.9; 32.3). 

2436 (s/m'aO //, brincar, deleitar-se. Ocorre no pilpel (e.g., Is 29.9), palpel (Is 

66.12) e hitpalpel (SI 119.16). 

Termo Derivado 

2436a Z^üVÔ (sha^sh^tm) deleite (e.g., Is 5.7; Jr 31.20). 

2437 1WD (sh'r). I. Aceita como raiz de: 
2437a n O T (sha'ar ) porta (de cidade). 

2437b (shôtér) porteiro, guarda da porta. 
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2437 "UTO (sh'r) 

sha4ar. Porta. Esse substantivo possui cognatos em ugarítico, árabe e fenício. A idéia 
básica da raiz é a de "escancarar" (como acontece com o verbo em etíope) e "irromper" 
(como acontece em árabe). As vezes duas outras palavras são traduzidas por "porta": 
petah e delet. A primeira delas na realidade significa "entrada", sendo derivada de um 
verbo que tem o sentido de "abrir". A segunda se refere a "folhas de porta", que 
constituem parte da porta em si. sha'ar se refere ao conjunto todo e à área adjacente de 
circulação dos dois lados. 

O sfia'ar, "porta", era naturalmente o meio de acesso controlado a uma cidade 
murada. Dependendo do seu tamanho, uma cidade possuía um número variado de portas, 
mas sempre uma porta principal, que freqüentemente consistia de uma porta externa e 
uma interna (2 Sm 18.24) e, às vezes, de três ou quatro portas, tais como as entradas que 
Salomão mandou construir em Hazor, Gezer e Megido. Geralmente as portas eram de 
madeira, com freqüência revestidas de metal (SI 107.16; Is 45.2). Eram mantidas 
trancadas com grandes barras, que muitas vezes eram de ferro (SI 107.16). O conjunto da 
porta freqüentemente possuía quartos laterais para os guardas. 2 Samuel 18.24 fala de 
um quarto acima da porta. Também se construíam torres para fortalecer a defesa da 
porta (2 Cr 26.9), a qual era fechada à noite (Js 2.5; Ne 7.3). Em algumas passagens a 
palavra designa a porta do templo, como em 2 Reis 15.35; Jeremias 36.10; Ezequiel 9.2. 

A porta da cidade era extremamente importante na vida do povo, pois era ali que as 
pessoas se relacionavam no que diz respeito a questões sociais, administrativas e 
comerciais. Nesse aspecto a literatura ugarítica apresenta um paralelo interessante: "Ele 
(Daniel) assenta-se em frente à porta, ao lado das autoridades que estão na eira" (2 Aqht 
5.6-7). 1 Reis 22.10 traz: "O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada 
um no seu trono, (...) numa eira à entrada da porta de Samaria." A í tanto reis quanto 
anciãos da cidade se assentavam para ministrar a justiça (Dt 21.19; Js 20.4). Quando 
Absalão lançou as bases para a sua insurreição, foi junto à porta que ele interceptava as 
pessoas que estavam vindo ver o rei (2 Sm 15.2). Considerava-se uma honra sentar-se 
entre os anciãos à porta (Pv 31.23). 

A praça (com freqüência uma eira) em frente à porta era o local mais natural para 
reunir o povo, e era ali que os profetas muitas vezes falavam à população (2 Rs 7.1; Jr 
17.19-20; 36.10) e aos reis (1 Rs 22.10). Foi ali que Esdras leu e explicou a lei aos judeus 
(Ne 8.1, 3). Transações legais também ocorriam ali (Rt 4.1; Gn 23.10, 18), e o local 
também servia de mercado ou feira-livre (2 Rs 7.1). 

Freqüentemente se menciona o processo de ministração da justiça mediante a 
expressão "à porta". É assim que Provérbios 22.22 traz: "não oprimas ao aflito na porta" 
(IBB). Amós 5.15 clama por justiça "na porta". Por metonímia a porta representa toda a 
cidade em Gênesis 22.17 e 24.60, passagens em que Abraão recebe a promessa de que a 
sua descendência possuirá a porta de seus inimigos. Como símbolo do meio de acesso ou 
entrada, a palavra "porta" é usada em expressões como "portas da morte" (SI 9.13 [141), 
"porta do SENHOR" (SI 118.20) e "porta dos céus" (Gn 28.17). 

[Interessa-nos o fato de que as descrições e medidas das portas dos pátios do templo 
em Ezequiel 40 conformam-se, de um modo geral, com as medidas dos conjuntos de acesso 
que Salomão construiu para as cidades de Megido, Hazor e Gezer, as quais foram 
desenterradas pela arqueologia. R.L.H.) 

"Todos os que entravam pela porta" (Gn 23.10) é expressão que, segundo Speiser 
(BASOR 144:20-3), se refere àqueles que têm voz nos assuntos da comunidade. Ainda 
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2438 (shã'ar) 

segundo Speiser, "os que saíam pela porta da cidade" (Gn 34.24) designa aqueles capazes 
de empunhar armas. 

shô'êr. Porteiro, guarda da porta. Essa é uma forma participial que significa "aquele 
que está ocupado com a porta", ou seja, o porteiro ou guarda. O vocábulo designa o 
porteiro da cidade em 2 Reis 7.10-11, mas em outras passagens, na maioria das vezes, os 
porteiros do templo (1 Cr 9.17-26; Ne 7.1). 

Bibliografia: — B A K A B A S , S . Gate. In: ZPEB. — E A S T O N , B . S . Gate. In: ISBE. — 

P O P E , M. Job, p. 186. — R Ü G E R , H. P . Das Tor des Kõnigs. Bib 50:247-50. — S C H O O R S , 

A. In: Ras Sfiamra parallels. 146. Roma, Pontificai Biblical Institute, 1972. — S P E I S E R , 

E . A. BASOR 144:20-3. — W R I G H T , G. E . Biblical archeology. p. 74, 129, 132, 133, 135, 156, 
163. 

H.J.A. 

2438 (shá'ar) II, calcular, estimar (Pv 23.7). 

Termos Derivados 

2438a "I^Ç (sha'ar) medida (Gn 26.12). 

2439 (sh'r). III. Aceita como raiz de: 

2439a ish&ãr) repulsivo, repugnante (Jr 29.17). 

2439b r n n i t ô (sha'ãrúrâ) horror (i.e., coisa horrível, Jr 5.30; 23.14). 

2439c n n r i i í Ç (sha'ãrüriyá) (sha'ãrurit) coisa horrível 

(Os 6.10; Jr 18.13). 

r n n p p (sh'ãrúrâ). Veja o n! 2 439b. 

n n r O T (sha'ãrüriyâ). Veja o n? 2 439c. 

rr-npü (sha'ãrurít). Veja o n? 2 439c. 

(sha'ãshu'im). Veja o n? 2 436a. 

2440 (shãpâ ) I, pôr a nu. Esse verbo ocorre no nifal (Is 13.2) e no pual (Jó 

33.21). 

Termos Derivados 

2440a (sh'pôt ) nata (2 Sm 17.29). Significado incerto. 

2440b 'SÇ Wpi) nudez (Jó 33.21), local desnudo (e.g., Nm 23.3; Is 41.18). 

2441 nDtf lshph). II. Aceita como raiz de: 

2441a n ç d (shápat) pôr (sobre o fogo) (e.g., 2 Rs 4.38; Ez 24.3); ordenar, 

estabelecer (Is 26.12). 
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2442 nETC (shph) 

2441b P30K ( 'âshpõt ) monte de cinzas, monte de refugo (e.g., 1 Sm 2.8 = 
SI 113.7). 

2441c ETI0DD (mishp ' tayim) fogueiras ou montes de cinzas (Jz 5.16; Gn 
49.14). Significado incerto. 

O i ( s h ' p ô t ) . Veja o n? 2 443b. 

nÍ2C (sh'pôt). Veja o n! 2 440a. 

2442 H23 (shph ) . Aceita como raiz de: 

2442a tniTOD (shiphâ) criada, servcu 

2442b tnnSÜE (mishpãhâ) família, clã. 

shiphâ. Criada, serva. Palavra usada 62 vezes. Aparentemente não é possível fazer 
distinção entre shiphâ e 'ãmâ, sendo que em diversas passagens as duas palavras são 
permutáveis (1 Sm 1.16, 18; Gn 30.3-4). A raiz shiphâ possui cognatos em ugarítico (em 
que significa " famíl ia" e às vezes "prole" ou "descendência") e em fenício, "família". (Não 
está clara a relação desse vocábulo com o árabe safaha. O verbo simples significa 
"derramar", e KB entende que a relação entre um e outro se encontra na ação da serva 
derramar água sobre as mãos de sua senhora. Hava, no Al-Faraid Arabic dictionary, traz 
o verbete saffaha com o sentido de "trabalhar sem lucro". Isso sugere uma relação 
plausível com shiphâ, "serva".) É possível que originalmente a shiphâ estivesse mais 
intimamente associada ao mishpãhâ, ou seja, ao núcleo familiar, do que os demais 
escravos, embora isso não esteja evidente no AT em si. 

Já se cogitou que a alternância entre shiphâ e 'ãmâ seja um argumento em favor 
da teoria documentária da autoria do Pentateuco. A descoberta da ocorrência de ambas 
as raízes em ugarítico favorece agora uma posição contrária. 

A shiphâ, "serva", era uma escrava que podia ser dada de presente a uma filha, 
quando esta se casasse (Gn 29.24, 29). Faraó deu diversos presentes, inclusive servas, a 
Abraão. Embora pareça que a palavra possui um emprego mais amplo com o sentido de 
"escrava" em geral, aquelas que são mencionadas individualmente no AT são damas de 
companhia de uma mulher casada. De acordo com a lei de Nuzi, uma esposa estéril podia 
entregar sua serva ao marido a fim de ter, vicariamente, um filho por meio da serva (Gn 
16.2 e ss.; 30.3-4). Um menino nascido de tal união seria o herdeiro, a menos que a 
própria esposa mais tarde tivesse um filho. 

Os hebreus não deviam adquirir outros hebreus como escravos, incluindo-se aí as 
servas hebréias (Jr 34.9-11; 2 Cr 28.10). Ser reduzido a escravo entre os estrangeiros era, 
para os israelitas, um sinal da degradação resultante da apostasia da nação (Dt 28.68); 
no entanto, no fim os gentios servirão a Israel nessa condição (Is 14.2). 

mishpãhâ. Família, clã, parentes. Esse substantivo é usado num sentido mais amplo 
do que a palavra " famíl ia" geralmente indica. O vocábulo que designa os moradores de 
uma única casa é geralmente bêt, "casa", "pessoas da casa", ou bêt 'ãb, "casa do pai". Na 
maioria das vezes mishpãhâ se refere a um círculo de parentes que têm fortes laços 
sangüíneos. 
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2443 ODE? (shãpat) 

Com freqüência se emprega mishpãhã como subdivisão de um grupo maior, tal como 
uma tribo ou uma nação. E assim que, em Números 11.10, Moisés ouve o povo chorar "por 
famílias". Em Josué 7.16-18, que descreve a busca feita para identificar o homem culpado 
de deixar Deus insatisfeito com Israel, isola-se primeiramente a "tribo" (shêbet) de Judá, 
em seguida a "família" (mishpãhâ) dos zeraítas, então a "casa" (bêt) de Zabdi. A casa de 
Zabdi é então examinada e se descobre que um de seus netos, Acã, ele próprio tendo 
vários filhos, é o culpado. Juizes 18.19 também contrasta a "casa dum só homem" com 
uma tribo ou "família" (mishpãhâ). 

De acordo com Números 27.8-11, caso uma família fique sem herdeiros, isto é, sem 
filhos, a herança deverá passar para os irmãos do chefe da casa. Se não teve irmãos, 
então a herança caberá aos irmãos do seu pai. Na ausência destes, a linha de sucessão 
irá até o "'parente' mais chegado" da família pelo lado paterno. O parente remidor, o 
gõ'êl, procede do clã numa ordem semelhante de preferência. 

Bibliografia: — MlTCHELL, T. C. Family. In: NBD. 

H.J.A. 

2443 (shãpat) julgar, governar. 

Termos Derivados 

2443a (shepet) julgamento. 

2443b talDtp (sh'pôt) juízo. 

2443c ÍZ)2v?Q (mishpãt) justiça, ordenança. 

O sentido básico de shãpat é o de executar o processo de governo. No entanto, visto 
que os antigos nem sempre dividiam as funções governamentais como a maioria dos 
governos atuais o fazem (entre funções e órgãos legislativos, executivos e judiciários), a 
tradução usual, "julgar", cria confusão. Isso ocorre porque o verbo "julgar", que é como 
geralmente se traduz shãpat, na atualidade significa antes de mais nada "exercer funções 
judiciais no governo". A menos que, num contexto de governo (quer civil, quer religioso, 
ou de outra natureza) se queira traduzir consistentemente o verbo por "governar" ou 
"dominar", o intérprete há de procurar palavras mais específicas para traduzir no cenário 
moderno uma palavra de sentido tão amplo. Quanto ao particípio, pode-se traduzi-lo por 
"líder". 

O significado de shãpat é ainda mais complicado pelo fato de que, conquanto os 
antigos conhecessem muito bem o que a lei dizia (fosse ela civil, religiosa, familiar ou 
qualquer outra), eles não se viam governados por leis, mas sim por homens, ao contrário 
do que as pessoas imaginam hoje em dia. A idéia de lei, dominação e governo era algo 
profundamente enraizado no homem. "A ministração da justiça em todas as antigas 
nações do oriente, como também acontece entre os árabes do deserto até hoje, recai sobre 
os anciãos patriarcais. (...) [Tais pessoasl teriam o tempo livre necessário, teriam 
condições de fazer com que as suas decisões fossem respeitadas e, em face da troca de 
idéias entre pessoas de posição mais elevada, decidiriam com base numa experiência 
maior e numa reflexão mais amadurecida." 

A partir dessas considerações surge o seguinte esboço do emprego dessa palavra 
básica que designa a ação de governar. 
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2443 220 Cshãpat) 

1. Ag i r como governante. Isso podia ser feito pela congregação de Israel ( N m 18.22-
28), por juizes individuais (Dt 1.16; Jz 16.31; 1 Sm 7.16, 17), por um rei (Jz 8.20), pelo 
Messias (SI 72.4) ou até pelo próprio Deus (SI 96.13). Somente Deus é capaz de, em última 
instância, exercer a verdadeira autoridade, pois ele é "o que julga" toda a terra (Gn 18.25; 
ARA, "Juiz"). Mas Moisés ao decidir sobre casos variados (quer questões criminais, de 
família, religiosas ou ainda outras) age em nome de Deus e por autoridade divina (Êx 
18.13, 15), e o mesmo é verdadeiro quanto a outros governantes na teocracia do AT (Dt 
1.17). 

2. Em destaque está o significado de shãpat na ação de decidir como juiz casos de 
disputa na esfera civil, famil iar e religiosa. Em tais casos, o dever do juiz era 
especificamente o de julgar com mishpãt, "justiça", e tsedeq/ts^ãqãt "retidão" (veja-se SI 
72.2-4), e no caso de haver acusações feitas, eles "julgarão, justificando ao justo e 
condenando ao culpado" (Dt 25.1). 

3. Pelo fato de naquela época haver o domínio da pessoa e não apenas da lei, a 
autoridade civil (o shõpêt, "aquele que julga" ) possuía autoridade tanto executiva quanto 
judicial. Tal pessoa também executava ou providenciava que se executassem decisões 
judiciais. É assim que, por exemplo, no apelo que Davi faz a Deus para que atuasse como 
juiz na controvérsia entre ele e Saul, Davi declara: "Seja o SENHOR o meu juiz, e julgue 
[shãpat1 entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me l ivre 
(yishp'têni, lit., 'me julgue'] da tua mão" (1 Sm 24.15 [16]). É por isso que palavras tais 
como "livrar", "vindicar", "condenar", "castigar" e outros vocábulos correlatos de sentido 
judicial-executivo são corretamente empregadas nas traduções. 

4. Pelo fato de que a verdadeira autoridade pertence a Deus e de que, no final, ele 
agirá como juiz do mundo no grande e derradeiro julgamento, ele é shõpêt exaltado e 
sublime (SI 96.13; 50.6; 75.8 [7]) e, enquanto isso não acontece, por meio da providência 
é sempre o shõpêt supremo do universo (SI 94.2; cf. 103.19). 

Todos os usos acima se encontram no qal. 
O nifal, no sentido de reciprocidade, idéia esta que o grau ocasionalmente traz, 

apresenta casos em que o sentido da ação de governar se estende ao ponto de entrar em 
um processo litigioso. Em tais casos a preposição et, "com", precede o objeto do verbo, 
como na expressão "entrarei em juízo com" (Jr 2.35; cf. Ez 17.20; 20.35, 36, 3; 38.22, em 
cada uma dessas passagens Deus é autor da ação e espectador). "Pleitear", no sentido 
legal de requerer em juízo, ocorre com certa freqüência; exemplos disso são: "pleitearei 
convosco perante o S E N H O R " (1 Sm 12.7); "ter uma controvérsia" (Is 43.26, BDB); e 
"executa o julgamento" (Is 66.16, BJ). 

O particípio shõpêt tem o sentido de juízo de denúncia, como em "os que o 
condenam" (SI 109.31, IBB), "acusador" (Jó 9.15; ARA, "Juiz") e "as sentenças que eram 
contra ti" (Sf 3.15). 

shãpat, junto com o substantivo que lhe é derivado, mishpat, é a palavra mais 
comum para designar a função de governo em qualquer esfera e em qualquer 
manifestação. Aparentemente difere do vocábulo mais raro din (verbo e substantivo) 
principalmente por ser um termo mais formal e técnico, enquanto din é mais poético. 

shepet. Julgamento. Essa palavra aparece sempre no plural, shepãtim. A semelhança 
de sh'põt, parece que o significado desse substantivo tem origem em shãpat {BDB, p. 
1047), trazendo a idéia de julgamento no sentido penal, ou seja, de castigo. Em diversos 
casos os castigos são enviados por Deus. As pragas do Egito são sh'põttm divinos (Êx 6.6; 
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2443 ODE? (shãpat) 

7.4; 12.12). Deus castigou Jerusalém com espada, fome, animais selvagens e pestes; estes 
são chamados de "quatro ... juízos [sh'põtim]" de Deus (Ez 14.21). shepõttm infl igidos por 
homens podem ser castigos divinos (Ez 16.41; cf. v. 38). Os castigos, a que magistrados 
civis sentenciam aqueles que quebram as leis humanas, também são denominados 
shepõtim (Pv 19.29). 

Existe uma clara teologia do castigo retributivo, vindicativo da justiça tanto divina 
quanto humana, expressa nas palavras shepet e shepõt. 

shepôt. Juízo. Nas duas passagens em que é usada, essa palavra assume o sentido de 
"castigo" como sentença penal, de conformidade com o significado 3c de BDB, "condenar 
e castigar" (p. 1047). O juízo, ou sentença, da prostituta é ser morta à espada (Ez 23.10). 
sh'pôt aparece em paralelo com espada, fome e peste, que são castigos divinos (2 Cr 20.9). 

m i shpã t . Justiça, ordenança, costume, maneira. A palavra indubitavelmente 
representa aquilo que é a idéia mais importante para uma correta compreensão do 
governo — seja o governo do homem pelo homem, seja o governo de toda a criação por 
Deus. Embora muitas vezes traduzida por "justiça" nas mais de 400 ocorrências de 
mishpãt na Bíblia hebraica, essa tradução freqüentemente é deficiente pelo fato de 
atualmente se fazer uma clara distinção entre os poderes legislativo, executivo e judiciário 
no que diz respeito a cargos e funcionários. Por conseguinte, shãpat, o verbo bastante 
comum (do qual deriva o substantivo mishpãt) que significa "dominar", "governar", e que 
se refere a todas as funções de governo, fica erroneamente limitado apenas a questões 
judiciais, ao passo que tanto o verbo quanto o substantivo abarcam todas essas funções. 

Uma análise de todos os usos na Bíblia traz à tona pelo menos 13 aspectos correlatos, 
mas ao mesmo tempo distintos da idéia central. Caso se queira traduzir essa idéia central 
por uma única palavra em português com campo semântico semelhante, obrigatoriamente 
ter-se-á de fazê-lo pela palavra "justiça". O substantivo mishpãt pode ser usado para 
designar quase qualquer aspecto de governo civil ou religioso, conforme se vê a seguir: 

1. O ato de decidir uma ação litigiosa levada a um magistrado civil. BDB encontra 204 
desses casos, a começar por Êxodo 21.31 — embora PIB traduza de outra maneira. A 
maioria das ocorrências, porém, é bastante clara (Dt 25.1; Js 20.6 são exemplos). 

2. O local onde se decide uma ação litigiosa. Um uso claro desse uso bastante raro 
(porque não é conclusivo) é 1 Reis 7.7. 

3 . 0 processo litigioso é denominado mishpãt. Existem muitos casos duvidosos, sendo 
difícil fazer distinção entre os significados 1 e 2. Um exemplo é Isaías 3.14. A palavra 
"l it ígio" seria uma tradução apropriada para essa categoria. Os casos mais claros 
empregam a preposição 'im, "com", seguida de um substantivo, "um litígio [ou demanda 
judicial] com fulano" (Jó 22.4), ou então a preposição 'et, "com" (SI 143.2). 

4. U m caso de litígio (i.e., um caso específico levado ao magistrado). Salomão, por 
exemplo, pediu a Deus que lhe desse entendimento para poder "ouvir mishpãt", ou seja, 
decidir sobre um caso trazido até ele (1 Rs 3.11). Se não se aceitar essa acepção, então a 
expressão 'ãraktt mishpãt ("tenho já bem encaminhada minha causa", Jó 13.18) parece 
insustentável. Veja-se também 1 Reis 8.59. Com essa conotação a palavra faz paralelo a 
rib, "demanda". 

5. Uma sentença ou decisão dada por um magistrado. Este é um sentido bastante 
comum. Em tais casos é plenamente correto empregar o costumeiro "juízo" (1 Rs 20.40; 
ARA, "sentença"). Em Jeremias 26.11, 16, "digno de morte" (PIB; ARA, "réu de morte" ) 
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2443 ODE? (shãpat) 

traduz mishpãt mawwet; nos dois versículos o sentido é claramente o de uma sentença 
de morte. 

6. A época do julgamento. Um exemplo claro é Salmos 1.5; Eclesiastes 12.14, "Deus 
há de trazer a juízo [mishpãt ] todas as obras". 

BDB af irma que "execução do julgamento" em geral é o significado de um grupo que 
inclui o caso precedente. Parece, no entanto, que os casos citados ficam melhor 
classificados se levarmos em conta a relação que têm com a idéia ou atributo de justiça. 

Todos os exemplos acima se referem principalmente a mishpãt na esfera judicial do 
governo. 

Segue-se agora um uso bastante parecido com aquilo que as pessoas na atualidade 
entendem por "autoridade". 

7. Soberania, a base legal da ação governamental, no sentido de autoridade ou direito 
final. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a encontrar isso em constituições e na 
natureza do homem ("direitos naturais"), mas, de acordo com as Escrituras hebraicas: a ) 
toda autoridade é divina e essa autoridade é denominada mishpãt: "o mishpãt é de Deus" 
(Dt 1.17); "a sorte se lança no regaço, mas do SENHOR procede todo mishpãt" (Pv 16.33); 
os indivíduos, por terem sido criados por Deus, possuem mishpãtimt "direitos", 
inalienáveis (veja-se R. D. CULVER, Toward a Biblical vieio of civil government, 1974); b) 
o mishpãt do magistrado é conferido por Deus. A referência à autoridade de magistrado 
do Rei Messias é a melhor demonstração disso (SI 72.1-2). E claro que a doutrina da 
providência é fundamental a essa idéia (SI 103.19; cf. Rm 13.1 e ss.). Parece que esse 
reinado e domínio universal de Deus é a idéia transmitida por mishpãt em Jeremias 8.7, 
"o meu povo não conhece a ordenança [mishpãt] do Senhor" (IBB). 

Existem também usos que envolvem o aspecto legislativo da ação de governar. 
8. Enfatiza-se o atributo de justiça em toda a administração civil pessoal que é 

correta. 
a ) Essa justiça é basicamente um atributo de Deus; todo mishpãt verdadeiro tem a 

sua fonte no próprio Deus e, por esse motivo, traz consigo as exigências divinas. "Quando, 
portanto, as Escrituras falam do mishpãt de Deus (o que freqüentemente acontece), a 
palavra possui a conotação particular, não tanto de justos estatutos de Deus, mas de 
justas reivindicações de Deus. Deus, que é o Senhor, pode reivindicar e de fato reivindica" 
(KOEHLER, OT theology, p. 205-6). Todo direito (justiça, autoridade, etc.) que existe é dele, 
"porque o SENHOR é Deus de justiça" (Is 30.18; cf. Gn 18.25). Deus ama o mishpãt nessa 
acepção (SI 37.28), No keüb de Salmos 36.6 [71 se lê "teu mishpãt [singular] é um grande 
abismo". 

b) o mishpãt como justiça, ou seja, retidão arraigada no caráter de Deus, deve ser 
um atributo dos homens em geral e do processo judicial no meio deles (SI 106.37). Homens 
sábios falam do mishpãt (SI 37.30) e pensam nele (Pv 12.5), e Deus o exige dos homens 
(Mq 6.8). Os justos têm alegria nele (Pv 21.15), e magistrados justos fazem uso dele ao 
julgar (Mq 3.1; cf. Pv 29.4). 

9. mishpãt também designa uma determinação legal — sendo freqüentemente usado 
em paralelo com hõq, "estatuto" (Êx 15.25), e tôrâ, " lei" ( Is 42.4). As determinações do 
Pentateuco são mishpãt (ARA, "o estabelecido"; Lv 5.10; 9.16 et al.); na realidade as 
determinações individuais da lei mosaica são mishpãt (Dt 33.10, 21; 16 vezes em SI 119). 

10. Um plano (Êx 26.30); ou 11. costume (2 Rs 17.33); ou até mesmo 12. uma 
quantidade estabelecida (1 Rs 4.28 [5.8]) parecem fazer parte do alcance dessa palavra, 
embora esses dificilmente sejam sentidos padronizados, sendo antes sentidos derivados. 
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2444 "DÇ (shãpak) 

13. O direito que alguém tem por força da lei, tanto divina quanto humana, é 
denominado mishpãt (Dt 18.3; Jr 32.7). 

Freqüentemente associada com tsedeq e tsedãqâ nas descrições encontradas no AT 
sobre a soberania de Deus e da maneira divina de lidar com as suas criaturas, essa idéia 
é fundamental para a compreensão verdadeira da perspectiva bíblica acerca do mundo e 
da vida. 

Nota: O peitoral usado pelo sumo sacerdote é chamado de "peitoral do juízo" (Êx 
28.15, 29-30), não devido a uma suposta revelação oferecida pelas pedras Urim e Tumim, 
mas porque o peitoral cobria o coração de Arão, sendo que essas pedras devem estar 
"sobre o coração de Arão, quando entrar perante o SENHOR: assim Arão levará o juízo 
[mishpãt] dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do SENHOR continuamente". 
Aquilo com que Arão se preocupava diante de Deus era a justificação de Israel, ou seja, 
a sentença judicial (veja-se acima) acerca da culpabilidade. Assim, "na visão profética e 
também no dia-a-dia da vida oriental, a sentença de justificação era com freqüência 
expressa pela natureza do manto que a pessoa vestia. (...) Isaías 61.10 é uma boa 
ilustração disso". Vejam-se também Isaías 62.3; Apocalipse 3.5; 7.9; 19.14; Ester 6.8-9, 12 
(A. C. HERVEY, Smith 's dictionary ofthe Bible, ed. por Hackett, v. 2, pp. 1066-7). 

Bibliografia: McKENZlE, Donald A. The judge of Israel. VT 17:118-21. — THAT. v. 
2, p. 999-1009. 

R.D.C. 
"SC? (shepi). Veja o n? 2 440b. 

]ÈT20 (shepipõn ). Veja o n? 2 448a. 

2444 (shãpak) derramar, entornar. 

Termos Derivados 

2444a (shepek) lugar de despejo (Lv 4.12). 

2444b (shopkâ) pênis (como um conduto de liqüido, Dt 23.2). 

Esse verbo é usado 113 vezes. Cognatos são encontrados em acadiano, aramaico, 
árabe, etíope e ugarítico. Existem quatro verbos comuns que, em graus variados, são 
sinônimos de shãpak: 1) riq no hifil significa "derramar", mas no qal tem o sentido de 
"esvaziar", de modo que a ação de derramar geralmente envolve o esvaziamento de um 
recipiente; 2) nãsak, "derramar uma libação"; 3) nãtak significa "escoar" quando usado 
intransitivamente no qal (observe-se que o cognato acadiano tem o sentido de "gotejar"), 
ao passo que o pouco comum hifil significa "derramar", "fundir"; 4) yãtsaq é, junto com 
shãpak, um termo genérico para a idéia de •Verter", mas é interessante assinalar que, das 
53 ocorrências do verbo, 15 dizem respeito ao óleo da consagração ou ao ungir uma 
cabeça, e outras 15 se referem a alguma forma de fundição de metal, shãpak não aparece 
em nenhum destes dois últimos sentidos. No entanto, percebe-se que existe uma 
sobreposição a partir da comparação de Levítico 8.15 com Êxodo 29.12. Na primeira 
passagem se usa yãtsaq em referência à ação de deitar o sangue nas bases do altar. Na 
segunda emprega-se shãpak. De outro lado, não se usa yãtsaq para designar o 
derramamento de sangue, o que acontece com shãpak. 
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2445 ^Stí (shãpêl) 

Emprega-se shãpak nos sentidos tanto físico quanto metafórico. No primeiro sentido, 
é o verbo com um ente usado para descrever o derramamento de uma grande variedade de 
materiais. Desse modo, o material derramado pode ser água (Êx 4.9; 1 Sm 7.6), caldo (Jz 
6.20), pó (Lv 14.41) ou sangue. Este último caso, o de derramar sangue, constitui o uso 
mais freqüente do verbo. Nessa acepção pode ser empregado no sentido usual de derramar 
um liqüido, quase sempre como parte do ritual de sacrifício. Num maior número de vezes 
o verbo designa a ação de verter o elemento vital da vida humana, isto é, o derramamento 
de sangue. É assim que, em Números 35.33, Deus declara que o sangue derramado 
(shãpak) que ficou sem castigo profana a terra (cf. também Gn 9.6; Dt 21.7; 2 Rs 24.4; 
Sf 1.17; Ez 22.3; Is 59.7). Em duas passagens de Amós (5.8; 9.6), diz-se que Deus "chama 
as águas do mar e as derrama sobre a terra", uma vivida descrição do ciclo da chuva. 

Em duas passagens se emprega shãpak para designar a ação de derramar água como 
uma libação (nãsak é o verbo geralmente usado para a libação; mas em geral uma oferta 
de libação não era de água). A primeira delas é 1 Samuel 7.6, em que Samuel reuniu um 
Israel penitente em Mispa, orou por ele, e então os israelitas "tiraram água e a 
derramaram perante o SENHOR, [e] jejuaram". O derramamento da água provavelmente 
simbolizava a atitude de derramarem completamente as suas almas diante do Senhor, 
numa atitude de devoção a ele. A segunda passagem é Isaías 57.6, em que se faz libação 
não a Deus, mas aos deuses pagãos da natureza. 

Uma expressão idiomática comum traz shãpak para indicar a ação de construir uma 
rampa de cerco ("levantar' um montão", ARA; 2 Sm 20.15; Is 37.33; Jr 6.6; Ez 4.2). Esse 
uso provavelmente deriva do fato de que soldados-operários levavam terra em cestos até 
o local determinado e então ali despejavam a terra. 

Na categoria de usos metafóricos, o mais freqüente é o que se refere ao 
derramamento da ira de Deus. É assim que, em Isaías 42.25, Deus é descrito como 
alguém a derramar sobre Israel o ardor da sua ira. Certamente o simbolismo é óbvio, mas 
ao mesmo tempo intensamente solene, e permeia a imagem das taças ou frascos da ira, 
no livro de Apocalipse. 

A expressão "derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava" (EBB, Ez 
16.15; 23.8) descreve a idolatria promíscua de Israel. "Derramar o coração ou a alma" é 
uma expressão ainda costumeiramente usada e bem compreendida. 

Por fim, há a promessa maravilhosa do derramamento do Espírito de Deus sobre o 
seu povo, uma copiosa e bendita provisão do Espírito de graça, provisão vinda da parte 
de Deus e que produzirá uma surpreendente transformação nos corações, vidas e condição 
dos homens (J1 2.28-29 [3.1-21; Zc 12.10; Ez 39.29). 

H.J.A. 

2445 ^Etp (shãpêl) ser baixo, ficar baixo, afundar, ser humilhado. 

Termos Derivados 

2445a D̂Ç? (shêpel) situação humilde, humilhação. 

2445b nbDSi (shiplã) situação humilde, humilhação. 

2445c (shãpãl) baixo, humilde. 
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2445 bZÜ (shãpêl) 

2445d ttf?SO (sh'pêlâ) Sefelá, planície. 

2445e rirbSfD (shiplút) afundamento (i.e., lassidão, Ec 10.18, somente). 

shãpêl é empregado 30 vezes no qal e no hifil. Há cognatos em ugarítico, árabe, 
acadiano, aramaico e árabe do sul. sháhah, "agachar-se", "encurvar-se", tem sentido 
semelhante e às vezes ocorre em paralelo com shãpêl. 

Conquanto a idéia de "ser baixo", "estar baixo" (no sentido físico), esteja subjacente 
ao verbo e seus derivados, o uso mais importante é o sentido figurado de "degradação", 
"humilhação", "humildade". A exceção é o nome próprio Sefelá, que será tratado à parte. 

No sentido físico, "estar baixo" ou "fundo", shãpãl aparece associado com lepra em 
Levítico 13.20-21, 26; 14.37. 

A raiz é usada com maior freqüência naquelas passagens que tratam da ameaça ou 
promessa divinas de humilhar e aviltar aqueles que são altivos e orgulhosos e ao mesmo 
tempo exaltar aqueles que têm andado humildemente diante dele. A humilhação e 
restauração de Nabucodonosor, em Daniel 4, proporciona um exemplo vivido. Muito 
embora essa passagem esteja em aramaico, o versículo 37 [34], que faz parte do 
testemunho do rei, emprega a raiz shãpêl exatamente com o mesmo sentido em hebraico, 
"[Deusl pode humilhar aos que andam na soberba". Semelhante sentido ocorre em Daniel 
5.19 (também em aramaico), 1 Samuel 2.7, na oração de Ana, e 2 Samuel 22.28, no 
testemunho dft Davi. 

Essa verdade é um elemento importante da escatologia de Israel. Isaías 2.6-22 
adverte acerca da futura queda dos altivos e arrogantes, quando haverá um dia de ajuste 
de contas com eles. Os inimigos de Israel também experimentarão esse destino (Is 25.11-
12; 26.5). Somente Deus possui essa capacidade de humilhar e exaltar, e, em Jó 40.11, Jó 
é desafiado com as palavras "atenta para todo o soberbo, e abate-o"; se ele puder! 

Também se utiliza a raiz na admoestação a que se cultive um espírito humilde. Em 
Isaías 57.15 Deus diz que ele habita com os de espírito humilde e vai revigorar e 
revivificá-los. E também em Salmos 138.6, embora Deus esteja sublimemente exaltado, 
ainda assim ele se interessa pelos humildes, mas se mantém afastado dos altivos. 
Provérbios 29.23 recorda-nos de que o orgulho abaterá o homem, mas um espírito humilde 
alcançará honra. Provérbios 25.7 aconselha que é melhor ocupar um assento menos 
importante num banquete e então ser convidado a ocupar uma posição de maior destaque 
do que experimentar o inverso. 

sh*pèlâ. Planície, Sefelá. Nesse topônimo, a idéia de "estar baixo" é referência ao fato 
de que a região de colinas indicada pelo vocábulo fica em baixa altitude em relação aos 
montes da Judéia, a leste. A altura média dos montes da Judéia é de 600 a 900 metros. 
Na Sefelá é de 150 a 240 metros, com uma altura máxima de 450 metros. Essa região de 
colinas tem 43 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura, sendo cortada 
por diversos vales estratégicos que vão dos montes da Judéia até o litoral. Os principais 
desses vales são: o vale de Aijalom, onde se deu a histórica batalha de que participou 
Josué e em que o sol parou; o vale de Soreque, onde Sansão teve freqüentes escaramuças 
com os filisteus; e o vale de Elá, onde Davi derrotou Golias. 

Que a Sefelá é uma área geográfica distinta (à exceção de Js 11.2, 16) é algo que se 
pode ver em Josué 10.40; Juizes 1.9; Jeremias 17.26; e outras passagens. Aqui ela está 
especialmente contrastada com o Neguebe e com os montes da Judéia. Em Deuteronômio 
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1.7; 2 Crônicas 26.10; Obadias 19, a Sefelá também se distingue da planície costeira. 
Historicamente a região constituiu uma linha de defesa importante para Judá no que diz 
respeito a ataques vindos do oeste. A té os filisteus serem finalmente subjugados por Davi, 
ela formava uma zona-tampào entre eles e Judá. 

Bibliografia.: — A H A R O N I & A V I - Y O N A H . Macmillan Bible atlas, mapas 56—58. 
B A L Y , D. Geography of the Bible. Harper & Row, 1974. p. 140-3. — M O R T O N , W. H. 
Shephelah. In: IDB. — T U R N E R , G . A . The historical geography of the Holy Land. Canon 
Press, 1973. 

H . J A . 

rpbçtò (shiplüt). Veja o n? 2 445e. 

2446 (shpn ) . Aceita como raiz de: 
2446a (shãpãn ) coelho, hiracóide. Veja-se J. W. Klotz, Animais of the 

Bible, in: WBB, v. 1, p. 78. 

2447 ÍJDÜ (shp*). Aceita como raiz de: 

2447a (.shepa0 abundância (Dt 33.19). 

2447b .TiJSÜ (ship'â) abundância, quantidade (e.g., 2 Rs 9.17; Ez 26.10). 

2448 ^SE/ (shpp ) . Aceita como raiz de: 

2448a (sh 'p ipõn ) serpente de chifres (Gn 49.17). 

2449 (shápar ) ser agradável. 

Termos Derivados 

2449a -1=^? (sheper ) beleza (Gn 49.21). 

2449b n - s q (sh iprá ) clareza, limpeza (diz-se do céu, Jó 26.13). 

2449c t l D I d (shôpár ) chifre de carneiro. 

2449d -1 r , 9 0 (shaprâr) (Kethib), (shaprir) (Qerê) dosseL 

O verbo shápar aparece uma vez, no qal (SI 16.6). Nessa passagem Davi se enche 
de louvor ao seu Deus, e isso ocorre não tanto por causa daquilo que Deus tinha feito por 
ele, mas mais por aquilo que Deus significava pessoalmente para ele. Deus é a porção e 
a herança de Davi, e este está plenamente satisfeito e contente com a sua herança, 
dizendo que aquela porção que lhe cabia era de fato a mais bela. 

shôpãr , shõpãr. Trombeta, chifre de carneiro. Vocábulo empregado 72 vezes. A 
palavra é cognata do acadiano shapparu, "ovelha selvagem", e do árabe sawâfirun, 

"chifres de carneiro". N o AT sempre designa o instrumento musical curvo feito de chifre 
de carneiro. A palavra usual para indicar o chifre de um animal é qeren. Esta é usada 
apenas uma vez em referência a um instrumento musical. A palavra yôbél significa 
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2450 nrn90 (shepattayim) 

basicamente "carneiro" (como também em fenício e árabe), mas no AT designa um 
instrumento, sendo também, por conseguinte, o nome do ano cujo início era assinalado por 
esse instrumento, o ano de jubileu. Aparentemente as palavras yôbêl e shôpãr são 
permutáveis (cf., e.g., Êx 19.13, 16; Js 6.45). Outra palavra que significa "trombeta" é 
hãtsõts'râ. Este último instrumento é um tubo reto, freqüentemente feito de metal. 

O shôpãr desempenhou um papel bastante importante na história do AT. Quando 
Israel esteve no monte Sinai, era um toque forte de shôpãr que servia de sinal para Israel 
se aproximar. A chegada da lua nova e do ano novo era anunciada com um toque de 
shôpãr (SI 81.3 [41), como também acontecia com a chegada do ano de jubileu (Lv 25.9). 
Esse instrumento tinha um papel vital nas expressões de louvor em Israel (SI 98.6; 150.3). 

Era também importante em questões civis e militares. Anunciava um novo rei (1 Rs 
1.34; 2 Rs 9.13). Servia para dar ordens de comando em combate (Jz 3.27; 2 Sm 20.1). Foi 
importante na queda de Jericó (Js 6) e na derrota infligida por Gideão em Midià (Jz 7). 

Com freqüência as Escrituras mencionam o shôpãr num sentido figurado. O profeta 
é comparado a uma sentinela que faz soar o alarme de calamidade iminente (Ez 33.3-6; 
Is 58.1; Jr 6.17). 

Bibliografia: — BEST, H. M. Hutton, D. Music. In: ZPEB. v. 4, p. 320. — MlLLER, 
J. Music. In: ISBE. v. 3, p. 2100. — RAYBURN, R. G. Music. In: WBE. v. 2, p. 1162. — 
SELLERS, Ovid R. Musical instruments of Israel. BA 4:33-47. — TDNT. v. 7, p. 76-85. 

H.J.A. 

"TTIÇÜ (shaprúr). Veja o n? 2 449d. 

HDÇ (shãpat). Veja o n? 2 441a. 

2450 DV.SÜ (shepattayim) pinos em formato de gancho, ganchos (Ez 40.43). 
Significado incerto. 

nXD (shetset). Uma forma variante de n? 2373a. 

2451 I p ü (shãqad) vigiarf estar de vigília. 

Termos Derivados 

2451a ~Tp2) (shãqêd) a me n doe ira, amêndoas. 
2451b (shãqad). Esse verbo ocorre apenas uma vez, como um particípio 

pual com o sentido de "cálices em forma de amêndoa [ou flor de amêndoa]" (Êx 
25.33, 34; 37.19, 20). 

shãqad possui cognatos tanto em fenício quanto em siríaco. Às vezes shãqad e 
shãmar, "guardar", "vigiar", se sobrepõem, e são usados lado a lado. Neste último verbo 
a ênfase recai sobre a atenção diligente e sobre a ação de preservar, enquanto em shãqad 
a idéia básica é a de estar alerta. Usa-se o verbo no qal e no pual, neste último grau 
apenas na forma participial. 
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2452 (sháqâ) 

A idéia de vigilância, que é fundamental à raiz, fornece a chave para entender o 
nome hebraico da amendoeira. Essa árvore, que em Israel floresce numa época tão cedo 
quanto janeiro e fevereiro e que as pessoas carinhosamente vêem como o arauto da 
primavera, é muito apropriadamente chamado de shãqêd, "o despertador". 

Esse nome para a amendoeira constitui a base da vivida lição ilustrada apresentada 
por Deus na ocasião do chamado de Jeremias (Jr 1.11-12). Para Jeremias a vara de 
amendoeira, shãqêd, é um lembrete de que Deus estará atento e será pontual, shõqêd, 
na execução daquilo que prometeu. Essa idéia é posteriormente reforçada em Jeremias 
31.28, em que Deus faz referência àquela primeira passagem (cf. também 1.12; 44.27) que 
constitui a base do ministério de Jeremias. Daniel 9.14 dá a entender que esse simbolismo 
deixou as suas marcas no próprio Daniel. 

A qualidade da atenção necessária a uma sentinela é ressaltada em Salmos 127.1, 
mas até mesmo essa atenção é inútil a menos que o Senhor guarde a cidade. Essa atitude 
de estar alerta assume uma característica sinistra em Jeremias 5.6, em que a catástrofe 
que há de se abater sobre Jerusalém é comparada a um leopardo que está à espreita de 
sua presa e aguarda o momento oportuno para saltar sobre ela. 

H.J.A. 

2452 *npÇ (shãqâ) dar de beber, irrigar. 

Termos Derivados 

2452a (shiqqúy) bebida, refrigério. 

2452b npO (shõqet) cocho de água. 

2452c tnpüÇ (mashqeh) copeiro; irrigação, bebida. 

shãqâ é usado 60 vezes no hifil e uma no pual. É empregado no lugar do causativo 
de shãtá. 

Utiliza-se o verbo shãqâ no sentido usual de dar de beber a homens (água em Gn 
21.19; vinho em Gn 19.32) ou animais (camelos em Gn 24.14; rebanhos em Gn 29.2 e Êx 
2.16). Também é empregado no sentido de "regar" ou "irrigar" a terra (Éden em Gn 2.6, 
10; um jardim em Dt 11.10; uma floresta em Ec 2.6). Conquanto mãtar seja, no hifil, a 
palavra costumeira para "fazer chover", parece que shãqâ descreve a chuva em Salmos 
104.13 como uma atividade mais pessoal de Deus. Usos incomuns aparecem nos seguintes 
exemplos: água que sai da rocha (Nm 20.8); restos do bezerro de ouro são moídos e 
espalhados na água de beber (Êx 32.20); água de amargura (que devia ser bebida por uma 
mulher suspeita de adultério; Nm 5.24-27); vinagre (SI 69.21 1221). 

Em Jeremias 8.14; 9.14; e 23.15, se afirma que Deus deu água envenenada ao seu 
povo. Isso se refere ao castigo duro que Israel está sendo chamado a suportar e do qual 
não existe saída. Salmos 80.5 [61 fala das lágrimas que Israel é forçado a beber. Mas em 
Salmos 36.8 [9] Davi fala dos deleites abundantes da comunhão com Deus: "na torrente 
das tuas delícias lhes dás de beber". 

mashqeh. Copeiro, bebida, boa irrigação. Esse é o particípio do hifil de shãqâ. É 
usado para descrever 1) o copeiro-chefe de um rei, um cargo de confiança e 
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2453 Dj?9 <shãqat) 

responsabilidade (principalmente o copeiro do Faraó em Gn 40 e Neemias em Ne 1.11); 
2) uma bebida (Is 32.6; Lv 11.34; e na expressão "vasos de beber" [IBB; ARA, "taças"! em 
1 Rs 10.21); e 3) uma terra bem irrigada (Gn 13.10; Ez 45.15). 

H.J.A. 

(shiqqúy). Veja o n? 2 452a. 

rpptí (sháqüp). Veja o n? 2 458b. 

2453 CDjPÇ (shãqat) estar tranqüilo, estar sossegado, estar em paz. 

Termo Derivado 

2453a ÍDpt? (sheqet) tranqüilidade (1 Cr 22.9). 

shãqat ocorre 41 vezes, no qal e no hifil. Algumas das palavras a que esse verbo está 
associado ou cujos significados às vezes se sobrepõem aos de shãqat são: 1) betah, 
"segurança", "sensação de confiança"; 2) núah, "sossegar", "descansar"; 3) hãrash, "estar 
calado", "estar inativo"; 4) dãmâ, "estar calado"; 5) dãmam, "estar imóvel", "estar 
fisicamente parado"; 6) shaanán, "sereno", "impassível", "sem ansiedade"; 7) shãbat, 
"interromper", "descansar de atividade". 

A idéia básica da raiz é a de "sossego". Está implícita a ausência de disputas, guerras 
ou dificuldades, e por um lado, de preocupação ou ansiedade por outro. Também pode 
estar implícita a ausência de obrigações prementes ou ainda de algum elemento 
perturbador que atrapalha o relacionamento entre indivíduos. 

O sentido de "repousar da guerra" se encontra especialmente em Josué, Juizes e 
Crônicas. Nesse sentido é que Josué 11.23 diz "a terra repousou da guerra", ou seja, Josué 
havia completado a sua parte na tarefa. Juizes apresenta um ciclo de paz, apostasia, 
opressão, livramento, seguido novamente por paz e descanso da guerra e da opressão. 
Claramente se vê que essa condição de paz depende e é resultado direto da bênção de 
Deus sobre um povo obediente. Tanto Asa quanto Josafá foram reis piedosos cujos 
reinados foram abençoados por Deus com longos períodos sem guerra (2 Cr 14.1, 5-6; 2 
Cr 20.30). 

Em Jeremias 48.11 se descreve Moabe como uma nação que ficou um longo período 
sem ser perturbada (shãqat), tal como o vinho que descansa tempo demais na borra. 
Agora Deus o derramará, ou seja, julgará a nação. Semelhantemente em Zacarias 1.11 
as nações que têm perturbado Israel não têm experimentado perturbação, mas Deus 
também as julgará. De outro lado, Deus trará Israel de volta à terra e fará com que viva 
em sossego, sem ameaças ou perigos que perturbem o seu povo (Jr 30.10; 46.27). Isaías 
14.7 afirma que toda a terra descansará quando a Babilônia cair. 

shãqat, contudo, é palavra usada não apenas quando o elemento ameaçador ou 
perturbador é realmente retirado; Deus repetidas vezes desafia o seu povo a descansar 
nele, não importando quão grandes sejam a ameaça e o perigo. Por isso ele desafia Acaz 
a estar tranqüilo, totalmente descansado, a despeito da ameaça de uma invasão. Essa 
sensação de tranqüilidade não depende de algum tipo de ilusão psicológica, mas da 
disposição de pôr a confiança num Deus que é muitíssimo maior do que todos os seus 
inimigos. Os perversos, por outro lado, são incapazes de saber o que é essa paz, pois são 
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2454 bptà (sháqal) 

como o mar encapelado, que jamais tem descanso, mas está o tempo todo agitado (Is 
57.20). 

Outro aspecto do verbo se vê em Isaías 62.1: o profeta não consegue se aquietar 
enquanto Jerusalém estiver sendo afligida. Ele não consegue estar quieto enquanto não 
se cumprir a redenção completa da cidade. Em Jeremias 47.6-7 a espada do Senhor não 
consegue repousar enquanto não tiver terminado a sua missão de exercer juízo. E em 
Salmos 83.1 [2] o salmista implora a Deus que não repouse enquanto os seus inimigos 
estiverem furiosos e ameaçando o seu povo. Mas em Ezequiel 16.42 Deus diz que, quando 
seu ministério de julgamento estiver concluído, ele estará tranqüilo e não mais irado. E 
Jó indaga pertinentemente: "Quando ele dá tranqüilidade, quem pode condenar?" (TB). 

H.J.A. 

2454 ^ Ç (sháqal) pesar na balança, medir o peso. 

Termos Derivados 

2454a t^p?? (sheqel) siclo. 
2454b püC 0mishqôl) peso (Jó 4.10). 

2454c t^pCÍC (mishqál) peso. 
2454d tn^pÇC (mishqelet), T^pSÇ (mishqõlet) instrumento de nivelação, 

prumo. 

sháqal é empregado 22 vezes, no qal e no nifal. Essa raiz semítica comum aparece 
em acadiano, ugarítico, fenício, aramaico, árabe e etíope. Tem o sentido de medir o peso 
de algo numa balança e, por extensão, com bastante freqüência, o de conferir o peso da 
prata ou ouro dados em pagamento de algo. 

Pode-se usar o verbo sháqal no sentido simples de pesar um objeto, tal como em 2 
Samuel 14.26, que informa que o peso do cabelo cortado de Absalão, por ocasião do corte 
que ele anualmente fazia, "era de duzentos siclos, segundo o peso real". Em Isaías 40.12 
tanto a grandeza de Deus quanto a sua capacidade de cuidar de cada parte da sua criação 
é descrito mediante a expressão "quem (...) pesou os outeiros em balança de precisão?". 
Isso faz lembrar Daniel 5.25-26, em que aparece o cognato aramaico, Cqêl, "pesar" (e 
achar em falta). 

É mais freqüente o uso do verbo com o significado de "medir o peso de" prata (e às 
vezes ouro), ou seja, "pagar", como em Gênesis 23.16 e 1 Reis 20.39. 

sheqel . Siclo. Essa era a unidade comum de peso em toda Canaã e Mesopotâmia. Parece 
que o peso do siclo variava de acordo com a época e o local, mas descobertas arqueológicas 
recentes mostram que em Israel havia três siclos em uso: o siclo do templo, que pesava 
aproximadamente dez gramas; o siclo comum ou comercial, que pesava entre 11,5 e 12 
gramas; e o siclo pesado ou real, que pesava aproximadamente 13 gramas. 

O siclo do templo eqüivalia a vinte geras (Êx 30.13; Lv 27.25). Não se sabe qual a 
relação entre, de um lado, os siclos comum e pesado e, de outro, a gera. Um talento 
(kikkar) eqüivalia a 3 000 siclos, conforme se pode verificar com base em Êxodo 38.25-26. 
Um peso intermediário era a mina, que valia 50 siclos (Ezequiel 45.12 apresenta um valor 
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2455 HüpÇ (shiqmâ) 

alternativo de 60 siclos, provavelmente refletindo uma prática babilônica). Por questões 
de conveniência, usavam-se frações do siclo. É assim que o servo de Saul tinha consigo 
um quarto de siclo, que pôde ser dado como presente a Samuel (1 Sm 9.8). Em Israel a 
contribuição anual para o santuário era de meio siclo ( também denominado beqa'y Êx 
38.26) para cada homem de 20 anos para cima (Êx 30.13). Na época de Neemias a 
contribuição era de um terço de siclo (Ne 10.33). 

Diversas passagens permitem verif icar o valor de compra do siclo. 
De acordo com a interpretação comum de Levítico 5.15, um carneiro val ia dois ou 

mais siclos. No NT o siclo era o salário padrão para um dia de trabalho. Abraão comprou 
a caverna de Macpela por 400 siclos, o que parece um valor excessivo à luz dos 17 siclos 
pagos por Jeremias para a compra de um campo (Jr 32.9-10), mesmo levando em conta 
que na época de Jeremias os preços deviam ter caído e que Abraão pode ter comprado 
mais do que apenas a caverna em si. Onri adquiriu o monte de Samaria por dois talentos 
(seis mil siclos), e Davi a eira de Ornã por 50 siclos (2 Sm 24.24) e a área maior em que 
o templo foi construído por 600 siclos de ouro. 

O valor atribuído ao primogênito com vistas à sua redenção era de cinco siclos ( N m 
3.47; 18.16). Levítico 27.3-6 apresenta os valores monetários a serem atribuídos aos 
israelitas no que diz respeito a votos de dedicação. Esses valores vão de 50 siclos para um 
homem adulto até três siclos para uma menina recém-nascida. O valor de um escravo era 
de 30 siclos (Êx 21.32). Isso torna ainda mais significativa a venda do pastor em Zacarias 
11.12 por 30 siclos. 

m i s h q ã L Peso. Palavra empregada em Levítico 19.35 para expressar a lei divina de que 
em todas as transações se deve usar pesos honestos. Essa admoestação foi bem apropriada 
tendo em vista a facilidade de se usarem pesos diferentes com o objetivo de enganar 
outras pessoas (cf. também Am 8.5). 

Bibliografia: — HAMBURGER, H. Money. In: IDB. — HUEY, F. B. Weights. In: ZPEB. 

v. 5, p. 920-1. — SCOTT, R. B. Y. Weights and measures of the Bible. BA 22:22-39. — 
LOEWE, Raphael. The earliest Biblical allusions to coined money. PEQ 87:141-50. — 
SELLERS, O. R. Weights. In: IDB. — THOMAS, D. W. Documents from Old Testament times. 

London, Nelson, 1958. p. 227-30. — AI. p. 195-206. 
H.J.A. 

2455 rrçptf (sh iqmâ ) sicômoro, figueira (e.g., Am 7.14; Is 9.9). Essa é uma figueira 
grande, que produz figos comestíveis (P. C. JOHNSON, Plants, WBE, v. 2, p. 1372). 

2456 iípD (shãqad baixar, afundar (e.g., A m 9.5; Ez 32.14). 

Termo Derivado 

2456a 2pÇÇ (mishqã0 aquilo que assentou, aquilo que clareou (Ez 34.18). 

2457 ^pD (shãqap ) /, olhar, olhar para baixo. 
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2459 (.shiqqêts) 

Esse verbo é usado 22 vezes no nifal e no hifil. O equivalente em árabe do sul 
significa "pôr uma cobertura ou um telhado sobre"; em árabe, "cobertura", "telhado"; em 
aramaico, "pináculo rochoso", "rocha". A idéia básica é a de "olhar bem para baixo", como 
o faz alguém que, estando num pináculo, olha para baixo ou alguém que, estando em cima 
de uma casa bem elevada, olha para a rua. 

A primeira categoria de passagens a empregar o verbo é a daquelas que se referem 
a um pico ou a uma crista de serra, de onde, olhando-se bem para baixo, se avista uma 
planície ou vale. É o caso de Números 21.20, que fala do "cume de Pisga, que olha para 
Jesimom [ou desertol" (semelhantemente também N m 23.28; 1 Sm 13.18; cf. Gn 18.16; 
19.28). 

Uma segunda categoria de passagens fala de Deus que, lá dos céus, olha para a terra 
e seus moradores embaixo. Em Êxodo 14.24 Deus, na nuvem de glória, olha abaixo para 
o exército egípcio. Esse é um olhar hostil. Em Salmos 14.2 e 53.2 [3] ele olha para baixo 
para ver se existe alguém que o procure. Em Salmos 102.19 [20] ele olha para baixo para 
redimir e pôr em liberdade aquele que está preso; é um olhar de graça. A idéia de bênção 
também aparece em Salmos 85.11 [12], a qual se concretiza porque "a justiça e a paz se 
bei jaram" (v. 10). 

A terceira principal categoria abrange aquelas passagens em que alguém olha para 
fora a partir de uma janela localizada numa posição elevada. Esse é claramente o caso em 
2 Reis 9.30, 32, visto que da mesma janela Jezabel caiu para encontrar a morte, e é o 
sentido provável em Juizes 5.28; 2 Samuel 6.16; 1 Crônicas 15.29; Gênesis 26.8; 
Provérbios 7.6. 

H.J.A. 

rnrwpti (sheqa'drürá). Veja o n? 2 047b. 

2458 ^ p ü (shqp ). n . Aceita como raiz de: 
2458a ^pS? (sheqep) estrutura, moldura de portas (1 Rs 7.5). 

2458b ^pE? (shaqüp), ^ipD (shequp) armação, moldura de janelas (1 Rs 6.4; 
Ez 41.16). 

2458c rppDÇ (mashqôp) verga de porta (Êx 12.7). 

2459 (shiqqêts) detestar, tomar abominável. Verbo denominativõ que ocorre 
apenas no piei. 

Substantivo de Origem 

2459a "rfpÇj (sheqets) coisa abominável. 

2459b (shiqquts) coisa abominável, ídolo abominável. 

shiqqêts é empregado sete vezes, todas no piei. Há um cognato em acadiano, 
Saqãtsu, "estar manchado", "estar impuro". Encontrados em íntima associação com 
shãqats se encontram os verbos tãmê' (no piei), "tornar impuro", e tã'ab, "sentir 
aversão por". 
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2460 ppü (shãqaq) 

O verbo sháqats é usado tanto no sentido de "considerar repulsivo", "considerar 
detestável" (Lv 11.11, 13), Quanto no sentido causativo de "tornar detestável", 
"contaminar" (Lv 11.43; 20.25). Nestas últimas passagens se afirma que a pessoa que 
ingere alimentos abomináveis se torna, ela própria abominável aos olhos de Deus. 

O objeto da repulsa podem ser os alimentos proibidos, como acima, ou "a abominação" 
(tô'êbâ), um ídolo. Num lindo cântico de louvor o salmista diz acerca de Deus que ele "não 
desprezou [sháqats] nem abominou a dor do aflito" (SI 22.24 (251). 

sheqets. Coisa abominável. Em contraste com shiqquts, sheqets não está 
necessariamente associado com a idolatria; é, isso sim, usado principalmente para 
designar alimentos impuros e proibidos. É assim que, em Levítico 11.10-12, se refere a 
seres marinhos proibidos, cuja característica geral é a de não terem barbatanas nem 
escamas. Em Levítico 11.13 se refere a vários tipos de aves imundas; em Levítico 11.20, 
23, a insetos com asas (cf. sherets); e em Levítico 11.41-42, a animais que se rastejam 
sobre o ventre (sherets). 

Classificar certos animais na categoria de "imundos" ou "abomináveis" pode, em 
certos casos, envolver considerações sanitárias. Entretanto, a principal consideração aqui 
deve ser a de que, independentemente do motivo do grau de compreensão que os israelitas 
tinham a respeito, certos alimentos eram proibidos e considerados abomináveis. Deviam 
aceitar esse fato simplesmente com base na confiança em Deus e na obediência a ele. 

shiqquts. Coisa abominável, ídolo. Esse substantivo sempre é empregado em contextos 
de práticas idolatras, referindo-se tanto aos próprios ídolos como coisas abomináveis e 
detestáveis aos olhos de Deus quanto a algo associado com o ritual idolatra. Em geral os 
ídolos são chamados de abominação (Jr 16.18; Ez 5.11; 7.20; 2 Cr 15.8, etc.). Não apenas 
os ídolos são uma abominação, mas também aqueles que os adoravam "se tornaram 
abomináveis como aquilo que amaram" (Os 9.10), pois se identificaram com os ídolos. 

Antíoco Epifanio, conforme profetizado em Daniel 11.31, e que é um tipo do 
anticristo, edificou no templo de Jerusalém um altar a Zeus junto com uma imagem desse 
deus. Isso é chamado de "abominação desoladora", ou seja, uma profanação do altar e que 
destrói o seu verdadeiro propósito. De igual forma o Anticristo estabelecerá uma 
abominação no santuário, uma adoração demoníaca e falsificada (Dn 9.27; 12.11). 

As "abominações" de Naum 3.6 são shiqquts. Parece provável que, visto que em todas 
as demais passagens shiqquts está claramente associado à adoração idolatra, o mesmo 
seja válido aqui. 

É importante reconhecer que, por meio do uso de uma palavra muito pesada como 
shiqquts, Deus quer que o seu povo reconheça a tremenda seriedade e impiedade desse 
pecado, por mais atraente e popular que ele seja. O povo de Deus precisa encarar o pecado 
a partir da perspectiva divina (Dt 7.26). 

Bibliografia: — HARRIS, R. L. Man — God's eternal creation. Moody, 1971. p. 139-
44. 

H.J.A. 

2460 pptf (shãqaq) correr, correr de um lado para outro, atacar (e.g., Is 33.4; Na 

2.5).' 
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2461 "IP© (.shãqar) 

Termo Derivado 

2460a pE?D (mashshãq) investida, ataque ( Is 33.4). 

2461 (shãqar ) enganar, ser falso. 

Termo Derivado 

2461a "r^.pC (sheqer) mentira. 

shãqar aparece seis vezes no qal e no piei. Existem cognatos em acadiano, aramaico 
e árabe. O verbo é empregado para designar a quebra de uma promessa, ser infiel a um 
tratado ou faltar a um acordo, daí a conotação de promessa vazia. Um sinônimo próximo 
é kãzab, que é a palavra usual para "mentir" (alguns cognatos dessa raiz designam uma 
"fonte inconfiável [lit.]" de água). Outras palavras às vezes traduzidas por "enganar" ou 
"mentir": são kãhash (no piei), "negar a verdade"; pãtâ (no piei), "desencaminhar", 
"seduzir"; e rãmâ (no piei), "trair", "abandonar". 

O alcance do verbo no sentido de quebra de uma aliança foi reconhecido por Moran 
(Bib 42:239), Wagner (SuPP VT 16:364 e ss.) e Thomas (JSS, 1960, p. 283). Assim o salmista 
pôde dizer que não foi infiel à aliança com Deus (SI 44.17 [18]), e Deus diz em Salmos 
89.33 [34] "jamais retirarei dele a minha bondade [ou lealdade da aliança {mas veja-se 
hesed R1.H.)], nem desmentirei [shãqar] a minha fidelidade". O versículo 34 [35] 
prossegue: "Não violarei a minha aliança". As demais passagens devem ser entendidas 
de forma semelhante (cf. Gn 21.23; 1 Sm 15.29; Is 63.8; Lv 19.11). 

sheqer. Mentira, falsidade, engano. Esse substantivo designa palavras ou atividades 
falsas no sentido de não estarem baseadas em fatos ou na realidade. Dessa maneira Davi 
diz em Salmos 38.19 [20]: "são muitos os que 'sem causa' [sheqer] me odeiam." A 
testemunha falsa de Êxodo 20.16 e Deuteronômio 19.18 apresenta uma acusação falsa, 
infundada e não baseada em fatos. 

Jeremias 23.32 fala daqueles que "profetizam sonhos mentirosos", sonhos baseados 
em nada mais concreto do que a imaginação do sonhador. Semelhantemente ele menciona 
aqueles que profetizam falsidade (27.10; cf. também Zc 10.2; 13.3). Não importa quão 
persuasiva ou "lógica" seja a fala de um profeta, as suas palavras são infundadas e falsas 
a menos que estejam baseadas na auto-revelação de Deus. Isaías 59.13 faz parte da 
confissão feita pelo Israel penitente. Incluída nessa confissão se encontra a afirmação de 
que, nos seus corações, os israelitas haviam concebido e pronunciado palavras mentirosas 
(sheqer). Miquéias 2.11 mostra essa atitude de Israel ao dizer que, se alguém, cuja vida 
se caracteriza pelo "vento e falsidade [sheqer]" (lit.), viesse até o povo de Deus com 
mentiras, seria tal pessoa que eles escolheriam para ser o seu profeta. 

Jó (13.4) acusa os seus amigos de "besuntarem a verdade com mentiras". Num 
contexto diferente, Jeremias (8.10, 11) diz que desde o profeta até o sacerdote todos estão 
ávidos por lucro e agem com engano (sheqer), curando superficialmente o povo de Deus, 
anunciando paz, dizendo que tudo vai bem, quando na verdade nada está bem. 

Em diversas passagens ídolos são chamados de sheqer (e.g., Is 44.20; Jr 51.17). 
Jeremias 10.14-15 diz dos ídolos que eles são sheqer porque "neles não há folego; vaidade 

1617 



2462 3-KD (shrb) 

são, obra ridícula". Habacuque 2.18 fala de forma parecida sobre a imagem de fundição, 
indagando sobre o seu valor se ela é "mestra de mentiras", ou seja, fazendo promessas 
vazias e despertando esperanças vãs. 

Existem outras passagens em que se usa sheqer num sentido mais genérico, tal como 
na resposta enérgica de Jeremias: "E mentira [sheqer]" (Jr 37.14). Em 2 Reis 9.12 a idéia 
implícita é: "Estás fugindo à questão e escondendo alguma coisa!". Emprega-se sheqer em 
Provérbios 12.22 e 26.28 para designar lábios e línguas mentirosos; em Zacarias 5.4 e 8.17 
em referências a juramentos falsos; e em Provérbios 20.17 para indicar comida obtida por 
meio de mentira e engano. Quaisquer que sejam o contexto e as circunstâncias em que 
aparece a palavra sheqer, Deus não tolerará isso, pois ele é o Deus da verdade, da 
realidade e da fidelidade, e essas também devem ser as características do seu povo. 

Bibliografia.: — THAT. v. 2, p. 1010-8. 
H.J.A. 

n g ü (shõqet). Veja o n? 2 452b. 

TO (shôr). Veja o n? 2 469a. 

2462 (shrb). Aceita como raiz de: 

2462a 3TO (shãrãb) calor intenso ( Is 49.10), chão crestado (Is 35.7). 

(sharbit). Veja o n? 2 314b. 

2463 r n ç (shãrâ) /, soltar (Jó 37.3; Jr 15.11). 

2464 m c (shrh). II. Aceita como raiz de: 
2464a r r o p (mishrâ) suco (Nm 6.3). 

2465 HRÜ (shrh). IO. Aceita como raiz de: 

2465a iTTtí (shiryâ) arma, talvez lança comprida (Jó 41.18). 

2466 íTHCC (shrh). IV. Aceita como raiz de: 

2466a ]Í""1Ç (shiryôn), (shiryãn) couraça para o corpo (e.g., 1 Sm 17.5, 
38; 1 Rs 22.34 = 2 Cr 18.33). 

iTTÜ (shêrâ). Veja o n? 2 469b. 

TYn/Sj (shiryâ). Veja o n? 2 465a. 

] f n t í (shiryôn). Veja o n? 2 466a. 

(sheriqâ). Veja o n? 2 468b. 

T H ® (shãrír). Veja o n? 2 469c. 

nrr-K? (sVrirüt). Veja o n? 2 469d. 
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2468 pnO (.sháraq) 

2467 j n ç (shârats) fervilhar, enxamear. 

Termo Derivado 

2467a tfTRp (sherets) fervilhação, enxame. 

shârats é usado 14 vezes, somente no qal. O cognato siríaco tem o sentido de 
"rastejar"; e o etíope, de "brotar". O verbo rãmas é, até certo ponto, um sinônimo, podendo 
ele e shârats ser usados um em lugar do outro; existe, contudo, uma distinção: shârats 
apresenta as mesmas criaturas como uma multidão fervilhante, enxameante e prolífica, 
ao passo que rãmas chama a atenção para o fato de serem um aglomerado rastejante, 
lento e sinuoso. 

Pode-se ver claramente a idéia básica da raiz em três passagens: Êxodo 8.3 [7.281; 
Salmos 105.30; Êxodo 1.7. Nas duas primeiras referências o tema é a praga de rãs que 
se abateu sobre o Egito: "o rio ferverá de rãs" (BJ; a tradução da ARA, "o rio produzirá rãs 
em abundância", é um tanto quanto ambígua). Na terceira passagem, o assunto é a 
natureza prolífica do crescimento de Israel: "os filhos de Israel foram fecundos, 
aumentaram muito [lit. 'enxamearam', shârats] e se multiplicaram, e grandemente se 
fortaleceram; de maneira que a terra se encheu deles." Do ponto de vista dos egípcios, a 
terra estava enxameada de israelitas como se um enxame de insetos tivesse vindo sobre 
eles. A idéia de "fervilhar" é a idéia do uso de shârats em Gênesis 1.20-21 (cf. também 
Gn 8.17). 

sherets. Fervilhação, enxame. Empregado 15 vezes, esse substantivo, em relação a 
remes, mantém as mesmas semelhanças e distinções existentes entre os verbos shârats 
e seu sinônimo rãmas. 

Em Levítico 11, usa-se sherets em referência a: 1) criaturas do mar ("todos os 
[animais] que enxameiam as águas", v. 10); 2) insetos voadores ( w . 20-21, 23); 3) roedores 
e vários tipos de répteis ( w . 29, 31); e 4) pequenas criaturas em geral, as quais "anda[ml 
sobre o ventre e (...) sobre quatro pés" (i.e., insetos, que ficam na posição horizontal, em 
contraste com as aves, que ficam na vertical, apoiadas sobre dois pés; cf. v. 20) ou que 
"têm muitos pés" ( w . 41-43). 

Em Levítico 11.46 utiliza-se sherets para classificar genericamente todos os animais 
terrestres menores em contraste com as aves e os animais maiores. Os seres marinhos são 
aí mencionados como aqueles que se movem sinuosamente (rãmas) na água. O mais 
comum é que, quando animais terrestres são classificados numa dessas três amplas 
categorias, se empregue remes, "criaturas rastejantes", em vez de sherets (cf. Gn 1.30; 7.8, 
14). De outro lado, Gênesis 7.21 diz que todos os animais terrestres "rastejam" (rãmas; 
ARA, "movem") sobre a terra. Aí sherets representa a terceira grande categoria de animais. 

Bibliografia: — K L O T Z , J. W. Animais of the Bible. In: WBE 

H.J.A. 

2468 pHD (shãraq) assobiar, silvar. 
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2469 "TO (shrr) 

Termos Derivados 

2468a np"TÇ (sh'rêqâ) assobio, silvo. 

2468b npnc? (sh'r iqá) apito, silvo. 

Esse grupo de palavras descreve, na maioria das vezes, a reação que se vê nas 
pessoas que passam pelas ruínas de uma cidade que outrora fora grande ou até o centro 
de uma potência. Esses passantes reagem assobiando ou silvando. Visto que se usa a raiz 
para descrever o apito com que um pastor chama as suas ovelhas (Jz 5.16), deve-se 
entender que ela designa um som claramente audível. KB sugere que uma forma de 
assobio era praticada como proteção contra os demônios da destruição, mas a maioria 
entende que essa era uma demonstração de choque, pois é com freqüência encontrada 
junto com shammã, "horror", ou de surpresa, ou ainda de escárnio (1 Rs 9.8; Jr 19.8; 
18.16, etc.). Em Lamentações 2.15-16 e Miquéias 6.16 vêem-se escárnio e alegria em face 
da humilhação de Jerusalém. 

Em Isaías 5.26 e 7.18, Deus assobia para que as nações se reúnam para destruir 
Israel, mas em Zacarias 10.8 o assobio é um sinal de Deus para Israel, convidando-os a 
voltar a desfrutar as bênçãos de Deus na terra da promessa. Podem-se entender estas 
últimas passagens no sentido de soar uma flauta de pastor. 

H.J.A. 

2469 "1"J0 (shrr). Aceita como raiz de: 
2469a "IO (shõr) cordão umbilical (e.g., Ez 16.4; Pv 3.8). 

2469b rntf (shêrà) bracelete (Gn 24.22; Is 3.19). 

2469c (shárir) tendãoy músculo (Jó 40.16). 

2469d n r r y ú (sVrirüt), rimo (sherirút) obstinação. 

shcrirüt. Obstinação. Esse substantivo é usado dez vezes, oito delas em Jeremias. O 
vocábulo $fierar é encontrado em aramaico com o significado de "ser duro", "ser firme". 

sherirút sempre aparece junto com lêb, "coração", "mente", e se refere a um povo que 
obstinadamente se recusa a atender às admoestações divinas. Assim, Jeremias 7.24 se 
refere aos israelitas como aqueles que não obedeceram, mas andaram de acordo com os 
seus próprios conselhos e na obstinação de seu coração mau (cf. também 9.13; 11.8). 

H.J.A. 

2470 r n ç n ç (sharsh'râ) corrente (e.g., Êx 28.14, 22; 1 Rs 7.17). 

2471 *0*T0 (shãrash) desarraigar (piei), lançar raízes (poel, poal, hifil). Esse verbo 

denominativo não ocorre no qal. 

Substantivo de Origem 

2471a tOnO (shõresh) raiz. 

1620 



2472 *rno cshãrat) 

Esse substantivo possui cognatos em ugarítico, acadiano, fenício, aramaico, árabe do 
sul e etíope. 

No AT emprega-se shõresh principalmente no sentido figurado. Serve como figura que 
naturalmente designa as partes inferiores ou os alicerces de algo. Dessa maneira Jó 28.9 
fala das escavações que os mineiros fazem nas raízes das montanhas, e em Jó 36.30 Deus 
cobre as raízes (i.e., profundezas) do mar. A "raiz de uma questão" (lit.) é a causa de um 
problema ou situação (Jó 19.28). 

Mais freqüente é o conceito de shõresh como a fonte de uma existência, quer pessoal 
quer coletiva. Assim sendo, em Juizes 5.14 se afirma que a raiz de Efraim era Amaleque, 
ou seja, o território de Efraim se localizava na região montanhosa dos amalequitas (Jz 
12.15). Em Daniel 11.7 se diz que um "renovo das raízes" da filha do rei do sul se 
levantará, ou seja, um dos descendentes dela ganhará destaque. 

A capacidade que as raízes de certas árvores derrubadas têm de tornar a brotar e 
desenvolver novos ramos é utilizada por Jó (14.7-9) para contrastar com o futuro do 
homem, quando este é derrubado (mas veja-se hãlap). Isso é o que está por trás da figura 
de linguagem usada em Daniel 4.15, 26, em que se emprega o cognato aramaico. 
Nabucodonosor será derrubado, mas a sua raiz permanecerá, de sorte que por fim ele 
tornará a vicejar. Mais importante ainda, a idéia permeia o uso messiânico da palavra. 
Em Isaías 11.1 um renovo (o Messias) surge da raiz (aparentemente extinta) de Jessé. Ele 
vicejará e estabelecerá o reino ideal de Deus. No versículo 10 o próprio Messias é chamado 
de "raiz" de Jessé, ou seja, ele é o broto que surge da raiz (cf. hõter, nétser e tsemah). 
Isaías 53.2 diz que esse broto que surge da raiz se encontra numa terra árida, apontando 
com isso para as origens humildes de Jesus como Messias e para a falta aparente de 
perspectiva para ele. Em algumas passagens a destruição total do sustento de uma nação 
em seu passado e em sua esperança de ter uma posteridade é descrita em termos de 
destruição de raiz e ramos (ou frutos; cf. Am 2.9; Ml 4.1 [3.191). 

Estar firmemente arraigado significa estar firme e vicejante. Dessa maneira Deus 
havia tirado Israel do Egito como se fosse uma videira e a havia plantado numa boa terra, 
onde se enraizou. Esse é também o destino dos justos (Pv 12.3, 12). Semelhantemente, ter 
as raízes bem irrigadas é promessa de um futuro próspero e frutífero (Ez 31.7; Jó 29.9). 
O homem que confia em Deus e não no próprio homem é como uma árvore dessas (Jr 
17.8) e vicejará (cf. Jó 8.17). Depois de Deus ter restaurado Israel, este enraizará e, 
nutrindo-se das ricas provisões da graça de Deus, prosperará e será frutífero como nunca 
antes. 

Bibliografia: — HLEBERT, D. E. Root. In: ZPEB. v. 5, p. 171-2. — M A U R E R , C. In: 
TDNT., p. 985-7. — P E A , J . Root. In: WBE. — W H A R T O N , J . A . Root. In: IDB. 

H.J.A. 

2472 * rnü (shãrat) ministrar, servir. 

Termo Derivado 

2472a rnÇ (shãrêt) serviço no tabernáculo (Nm 4.12; 2 Cr 24.14). 

shãrat ocorre 96 vezes, sempre no piei. Das 96 ocorrências, 20 estào na forma do 
particípio meshãrêt, empregado como substantivo com o sentido de "ministro", "servo". 
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2472 TTltó (.shãrat) 

0 fenício emprega o verbo com o mesmo sentido, shãrat se distingue do verbo mais 
comum 'ãbad (q.v.) pelo fato de que shrt geralmente designa uma categoria superior de 
serviço, ao passo que 'ãbad freqüentemente se refere a trabalho servil. 

O emprego de shãrat se enquadra em duas categorias naturais: 1) o serviço pessoal 
prestado a uma personagem importante, em geral um governante; e 2) o ministério da 
adoração por parte daqueles que têm um relacionamento especial com Deus, como os 
sacerdotes. 

A posição elevada que esse verbo atribui ao servo e o relacionamento especial que ele 
desfruta com o seu senhor são vistos em Gênesis 39.4. A í José foi encarregado de 
administrar todos os bens de Potifar, e nos versículos 8 e 9 José pôde dizer que Potifar 
não se preocupava com nada na casa. Ele deixou tudo aos cuidados de José, nada lhe 
sendo vedado senão a esposa de Potifar. Em 2 Crônicas 22.8 os sobrinhos do rei Acazias 
servem de ministros (irfshar^tim) de Acazias. Obviamente esses homens não 
desempenhariam trabalhos servis. Em Ester 2.2 os que serviam ao rei tinham um 
relacionamento bastante chegado a ponto de o rei os ouvir e de eles serem capazes de 
apresentar sugestões que o rei acatava. O servo pessoal de Eliseu foi chamado m'shãrét 
(2 Rs 4.43; 6.15). O próprio Eliseu, quando inicialmente chamado a ser profeta, manteve 
esse tipo de relacionamento com Elias (1 Rs 19.21). Josué foi o principal assistente de 
Moisés (Êx 24.13; 33.11; Js 1.1). Posteriormente, tal como aconteceu com Eliseu, ele 
sucedeu a seu antigo senhor. 

A segunda categoria envolve principalmente os levitas e sacerdotes que serviam no 
tabemáculo e, mais tarde, no templo (em uma passagem específica, SI 103.21, os exércitos 
angelicais são assim denominados). Em várias passagens o serviço que prestam está 
especificamente relacionado com o santuário. É assim que Êxodo 28.35 fala do ministério 
de Arão no lugar santo, e o versículo 43 se refere aos filhos de Arão em seu trabalho de 
ministrar no altar (cf. J1 1.13). Os levitas também foram designados dessa maneira. 1 
Crônicas 6.17; 16.4, 37, fala do ministério deles de cantar, adorar e louvar. Samuel, em 
1 Samuel 2.11, 18; 3.1, serve no tabemáculo como ajudante de Eli. 

A posição especial do sacerdote não se limitava meramente ao ritual ou à cerimônia. 
A ele cabia a responsabilidade solene de representar o povo diante de Deus, e era por 
meio de seu ministério que Israel tinha acesso a Deus. Ele também se colocava diante do 
povo como representante oficial de Deus. Nessa condição os sacerdotes resolviam 
pendências entre indivíduos (Dt 2.15), e em Deuteronômio 17.12 Deus determina que toda 
pessoa que se recusar a ouvir o sacerdote, que é servo de Deus, será morta. 

Salmos 101.6 é um lembrete importante àqueles que desejam habitar na presença 
de Deus: devem andar sem culpa alguma diante dele. Obviamente isso vai bem além da 
mera pureza ritual. No fim, toda a nação de Israel, e não apenas uma tribo, servirá a 
Deus como sacerdotes dele (Is 61.6), dessa maneira cumprindo o chamado divino para que 
fossem um "reino de sacerdotes" (Êx 19.6). Além disso, Isaías 56.6-9 antecipa a adição até 
mesmo dos gentios a essa classe privilegiada. Deve-se assinalar que eles se reconhecem 
como servos Çebed) humildes, mas que amam o nome do Senhor e ministrarão a ele. 

Bibliografia: — BODEY, R. A. Ministry. In: ZBEB. — DAVIES, G. H. Minister in the 
Old Testament. In: IDB. — FEINBERG, P. D. Minister, ministry. In: WBE. — STRATHMANN, 
H. In: TDNT. v. 4, p. 219-22. — THAT. v. 2, p. 1019-21. 

H.J.A. 
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2476 "100 (shãshêr) 

2473 02? (shêsh) linho fino. 

O substantivo shêsh é empregado 38 vezes. A palavra deriva do egípcio ss e é usada 
no AT para designar o linho fino branco de qualidade excepcional e que era importado do 
Egito. Outras palavras traduzidas por "linho" são: búts, "linho fino branco" (usado 
somente em Ez e Cr); bad, "peça de pano", "linho"; péshet, "linho"; pishtâ, "linho"; 'êtün, 
"linho vermelho do Egito"; e sádin, um tecido de luxo. 

Visto que shêsh era o linho egípcio, é compreensível que a palavra ocorra com maior 
freqüência no livro de Êxodo. Fazia parte das dádivas ofertadas pelos israelitas para a 
construção do tabernáculo, cujas cortinas foram feitas de linho (Êx 25.4; 35.6, 23, 25, 35). 
As roupas do sacerdote eram todas feitas de linho (Êx 28.5, 39; 39.28-29). Um dos 
objetivos de usar roupas de linho fino era fazer com que os sacerdotes não suassem no 
trabalho pesado perto do calor do altar (Ez 44.18). José fora esplendidamente vestido com 
roupas de linho (Gn 41.42). Mais tarde o linho também passou a fazer parte do guarda-
roupa feminino (Pv 31.22), sendo marca característica de roupas finas. 

Bibliografia.: — F E N S H A M , F . C . Linen. In: NBD. — M Y E R S , J . M . Linen. In: IDB. — 

R O B E R T S O N , I. Linen. In: WBE. 

H.J.A. 

OO (shêsh). Veja os n~ 2 336a, 2 379a. 

2474 KOO (shishshê') conduzir (Ez 39.2). 

HOO (shishshâ). Veja o n! 2 336d. "OO (shishshi). Veja o n? 2 336b. 

r O O (shishshim). Veja o n? 2 336c. 

2475 " 0 0 (shêshak) Sesaque (IBB), Babilônia (ARA) . 

Esse nome é utilizado duas vezes, por Jeremias (25.26; 51.41). 
shêshak, que se refere à Babilônia, é interpretado pela maioria dos estudiosos como 

um exemplo de 'athbash, criptografia em hebraico que envolve a substituição das letras 
sucessivas de uma palavra pelas letras na ordem inversa do alfabeto. Assim bbl ("Babel", 
"Babilônia") torna-se shsh k. A segunda letra do alfabeto, 6, é substituída pela penúltima 
letra, sh, e / é substituída por k. Não está claro o objetivo desse código aí, visto que 
Jeremias certamente não hesitou em falar abertamente sobre a derrocada de Babilônia. 
Keil é da opinião de que shêshak não apenas é resultado de 'athbash, mas também 
significa um encolhimento, um afundamento, indicando desse modo o destino da 
Babilônia. KB propõe uma possível ligação com o nome Shish-ku, encontrado em listas 
mais recentes de reis. Outro caso provável de 'athbash se encontra em Jeremias 51.1, 
em que lêb qãmãy aparece em lugar de "caldeus" (kasdim). 

Bibliografia: — BR IGHT , J. Jeremiah. In: AB. p. 161. — K E I L , C. F. Jeremiah, p. 383. 
— P A Y N E , D. F. Sheshach. In: NBD. — H E L M B O L D , A. Atbash. In: ZPEB. 

H . J . A . 
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2477 nnd (shãtâ) 

2476 (shãshèr ) cor vermelha, vermelhão (Jr 22.14). 

nO (shêt). Veja o n? 2 478a. 

rtó (shãt). Veja o n? 2 380b. 

2477 nnü (shãtâ) I, beber. 

Termos Derivados 

2477a T0 (sheti) bebida (Ec 10.17, somente). 

2477b T n O (sh'ttyâ) modo de beber (Et 1.8, somente). 
2477c tnppü (mishteh) bebida, banquete. 

Além do uso comum e esperado de shãtâ (e.g., Gn 9.21; 24.14, 30.38), às vezes 
existem circunstâncias especiais que cercam o uso do verbo bem como expressões 
especiais, que requerem atenção. "Comer, beber e regozijar-se" é uma expressão 
empregada, com variações, para descrever a participação em um banquete comemorativo 
(1 Sm 30.16; 1 Rs 1.25). Em 1 Reis 4.20 o verbo é usado para descrever condições de 
prosperidade e paz durante o reinado de Salomão, como se esse (reinado) fosse uma 
comemoração perpétua. Pode expressar a despreocupação e a desatenção com a própria 
alma, como em Isaías 22.13, "comamos e bebamos, que amanhã morreremos" (cf. também 
56.12; Lc 12.19; 17.26-29). Quando o Messias tiver terminado o seu trabalho, então esse 
banquete e regozijo será apropriado para o povo de Deus (Is 65.13 e s.). 

Quando os israelitas beberam a água saída da rocha em Meribá e Mara (Êx 17.1-6; 
N m 20.5-13; Êx 15.23-24), estavam experimentando, num ambiente hostil, a provisão divi-
na para as suas necessidades. Por outro lado, Ageu 1.6 é um lembrete de que não há água 
suficiente para satisfazer o ser humano, a menos que a bênção de Deus esteja presente. 

Figuradamente se diz que Canaã havia de beber as águas dos céus (Dt 11.11), 
referindo-se a uma agricultura baseada na chuva e não na irrigação. Com esse verbo se 
descreve a ação de absorver ou assimilar totalmente a "iniqüidade" em Jó 15.16, a 
"zombaria" em Jó 34.7, e a "violência" em Provérbios 4.17. Beber da própria cisterna (Pr 
5.15) significa desfrutar o amor conjugai (cf. Ct 5.1). 

m i sh t eh . Bebida, banquete, festim. Em Daniel 1.5,8,16 e em Esdras 3.7, o substantivo 
se refere àquilo que é bebido, tal como o vinho. Em outras passagens significa "banquete" 
ou "festim". Designa uma refeição especial preparada para hóspedes de honra, como em 
Gênesis 19.3, em que Abraão hospeda anjos (cf. também Gn 26.30; 2 Sm 3.20). Também 
se refere a banquetes de casamento, tais como o de Jacó, em Gênesis 29.22, e ao banquete 
de casamento de Sansão, que durou sete dias, em Juizes 14.10-17. Tudo o que pedisse 
uma comemoração podia ser assinalado por um mishteh. Feriados anuais também eram 
denominados mishteh (cf. Et 9.19, 22; Jó 1.4-5). 

Deus fustiga Judá duramente por se ocupar com folias cuidadosamente planejadas 
e não prestar atenção às obras de Deus (Is 5.12). 

Um coração alegre é comparado com um "banquete contínuo" (Pv 15.15), e as ricas 
bênçãos que aguardam Israel, depois de Deus ter completado a sua obra de redenção, são 

1624 



2483 nn2) (shãtat) 

comparadas a um banquete exótico e farto (Is 25.6). A í o regozijo não se mistura com a 
tristeza nem com a perspectiva de dias sombrios iminentes. 

Bibliografia: — THAT. v.2, p. 1022-5. 
H.J.A. 

2478 nrKD (,shth). I I . A c e i t a c o m o r a i z de : 

2478a n o (shêt) nádegas (Is 20.4; 2 Sm 10.4). 

2479 nra? (shth). I I I . A c e i t a c o m o r a i z de : 

2479a "pO (sh'ti) urdidura (Lv 13). 

'no (sh'tl). Veja os nf 2 477a, 2 479a. 

rrno (sh'ttyâ). Veja o n? 2 477b. 

'rnO (shãtil). Veja o n? 2 480a. 

2480 ^nO (shãtal) plantar. 

Termo Derivado 

2480a 'TnO (shãtil) muda de planta (SI 128.3). 

shãtal é usado dez vezes no qal. Há cognatos em árabe e aramaico com o mesmo 
sentido. Em acadiano significa um "broto" ou uma "muda". 

Todas as ocorrências do verbo envolvem uso figurado e se referem a Israel ou ao 
homem justo na forma de uma árvore ou de uma videira. Seis das dez ocorrências 
aparecem em Ezequiel, quatro no capítulo 17 ( w . 8, 10, 22-23). Essas ocorrências estão 
na parábola que apresenta Israel como uma árvore transplantada. Aparentemente a 
palavra significa "plantar" ou "transplantar". Nessa parábola Israel, que rompeu o tratado 
que tinha com a Babilônia e passou a depender da ajuda do Egito, é desarraigado e posto 
a secar completamente. Tal árvore é incapaz de tornar a crescer, não importa quão bem 
esteja plantada. Mas, no fim, Deus plantará Israel numa montanha elevada e fará com 
que prospere permanentemente. Ezequiel 19.10, 13 fala de Israel como uma videira 
vicejante plantada num local ideal. Então, por causa do pecado, ela é arrancada e posta 
no deserto, onde não tem condições de progredir. Isso descreve a deportação de Israel. 

Salmos 1.3 e Jeremias 17.8 descrevem vividamente o homem justo que busca a Deus 
de todo o coração e se desvia do mal. Ele vicejará e será frutífero porque está plantado 
junto a águas abundantes e perenes. Por maior que seja a seca, ele prosperará. Salmos 
92.13 [14] acrescenta que mesmo na velhice ele estará cheio de seiva e vigor e, desse 
modo, por meio de seu vigor e frutuosidade anunciará a retidão e a fidelidade de Deus. 

H.J.A. 

2481 DnO (shãtam) abrir (Nm 24.3, 15). 

2482 pnO (shãtaq) estar sossegado (Jn 1.11, 13; Pv 26.30; SI 107.30). 

2483 nnO (shãtat) colocar, nomear (SI 49.15; 73.9). 
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n 
2484 « n ( tã ' ) câmara (e.g., 1 Rs 4.28 = 2 Cr 12.11; Ez 40). 

2485 (itã eb) anelar (SI 119.40, 174). 

Termo Derivado 

2485a rGSn (ta'ãbâ) anelo (SI 119.20). 

2486 (tã'ab) abominar (Am 6.8, somente). Talvez uma variante de tã'ab. 

2487 TTKFl ( tâ 'â ) demarcar (Nm 34.7, 8). Esse verbo ocorre apenas no piei. 

2488 Í *n ( í " ô ) antílope (Dt 14.5; Is 51.20). 

HTKn (ta awâ). Veja o n? 40d, 2 496b. 

rfrfcTI (to 'dtô). Veja o n! 94b. 

2489 DKn ( tã 'am ) ser em dofero (e.g., Êx 26.24; 36.29). Verbo denominativo 

Substantivo de Origem 

2489a Ct*in (tô'ãm) gêmeos (e.g., Gn 25.24; Ct 4.5). 

2490 riKH (f enâ) figo, figueira. Derivação incerta. 

A figueira, Ficus carica, é planta nativa do oeste da Ásia e era muito comum na 
Palestina, especialmente nas regiões montanhosas, ao longo de toda a história escrita. 
Visto que a cana-de-açúcar só foi introduzida na região à época de Alexandre, o Grande, 
o figo era uma fonte importante de doce (Jz 9.11) na Palestina (e para o ocidente até o 
norte do Egito; veja-se SI 105.33) durante o período do AT, como também acontecia com 
o mel (Jz 14.18). Em geral menciona-se o figo junto com a uva no AT. Quando havia 
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2491 -!t*n (tá'ar) 

escassez ou mesmo absoluta falta de figos e uvas, isso era sinal de aflição humana ou 
juízo divino (SI 105.33; Jr 5.17; 8.13; Os 2.12 [14]; J1 1.7, 12; Hc 3.17; Ag 2.19). Por outro 
lado, poder assentar-se sob a própria videira ou figueira era participar das bênçãos 
divinas de paz, prosperidade e segurança, tanto numa lembrança do passado (1 Rs 4.25 
[5.51; veja-se também 1 Mac 14.12) quanto numa esperança escatológica futura (Mq 4.4; 
Zc 3.10). Quanto a uma figura de linguagem semelhante, vejam-se também 2 Reis 18.31 
= Isaías 36.16; Joel 2.22. Na parábola da oliveira, contada por Jotão, a figueira e a videira 
são as que primeiro indicam as suas pretensões de reinar sobre as demais árvores (Jz 9.7-
15). 

A mais antiga roupa foi feita costurando-se as folhas resistentes e espalmadas de 
figueira (Gn 3.7), mas isso não deixa necessariamente implícito que a árvore do 
conhecimento do bem e do mal (2.17; 3.5 e s.) tenha sido a figueira, como alguns têm 
sustentado. Mas a sua presença no Éden é subentendida; aliás, é a única árvore 
identificada pelo nome. 

Ao contrário da oliveira, a figueira faz brotar as suas folhas no outono e floresce na 
primavera (final de março). Os primeiros figos começam a se formar em março e estão 
maduros em maio (cf. Is 28.4). Os últimos figos, que se formam a partir de novos brotos, 
amadurecem no final do verão e são colhidos a partir do meio de agosto até outubro. Para 
uma excelente e sucinta análise do milagre do amaldiçoamento da figueira estéril em 
Mateus 21.18 e s.; Marcos 11.12-14, veja-se F. F. Bruce, Are the New Testament 
documents reliable?, p. 76-8. Conquanto se tenha a impressão de que naquela ocasião a 
figueira simbolizou a nação judaica, parece que não existem dados de que isso tenha 
ocorrido no AT: veja-se J. W. Wenham, JTS 5 (1954):206 e s. O paralelo mais próximo no 
AT é a limitada comparação encontrada em Jeremias 24, em que figos bons (e não 
figueiras) simbolizam judeus que vão para o exílio, e figos ruins simbolizam Zedequias, 
os seus príncipes, o remanescente de Jerusalém que permaneceu na terra, e os judeus que 
fugiram para o Egito (veja-se também 29.17). 

R.F.Y. 

n:Kn (ta'ânâ), (tõ'ãnâ). Veja o n! 126a,b. 

!T3Kn (ta 'dníyâ). Veja o n? 124b. 

•^KFI (funim). Veja o n? 48b. 

2491 ""Wn (tã 'ar) ser arrastado. 

Termos Derivados 

2491a (tõ'ar) forma. 

2491b *~lH»n (tã'ar) esboçar, delinear. Esse verbo denominativo ocorre somente 
no piei (Is 44.13; Nm 34.7, 8). 

tã'ar é usado no qal em Josué 15 e 18, capítulos que tratam das fronteiras dos 
territórios de Judá e Benjamim. No piei, em que o sentido é de "assinalar", "delinear", o 
verbo é encontrado apenas em Isaías 44.13 (duas vezes), tendo ali a idéia de riscar a 
forma de um ídolo na madeira, preparando-se para confeccioná-lo. O pual metõ'ar, 
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2492 n^Fl Ktêbà) 

encontrado somente em Josué 19.13, foi entendido pela ARC como parte de um nome 
próprio composto, ao passo que a ARA, de modo muito mais plausível, traduziu como verbo 
("que se estende"). Os comentários judeus tradicionais explicam tá 'ar como sinônimo de 
sãbab, "fazer um círculo", "riscar", "marcar", "esboçar", "delinear". BDB, com pouquíssima 
justificativa, considera o grau piei um verbo denominativo derivado do substantivo tõ'ar, 
dessa forma separando-o desnecessariamente de sua base qal. 

tõ 'ar. Forma, figura, aspecto, aparência, vulto. As várias conotações da raiz verbal 
descritas no parágrafo anterior mostram que o substantivo tem basicamente o sentido 
de "forma". Provavelmente nunca tem o significado de "aparência" (BJ, 1 Sm 28.14) por 
causa da tautologia que resultaria em passagens como Gênesis 29.17. Ademais, a 
expressão shêm tõ'ar foi utilizada por gramáticos tradicionais do hebraico em referência 
a "um certo tipo de substantivo que não exprime uma qualidade ou uma característica 
abstrata, (...) mas denota o agente ou o portador de uma qualidade ou característica" (D. 
J. KAMHI, Bulletin of the School of Oriental andAfrican Studies, 34:261). Desse modo, no 
AT tô'ar descreve o porte, em vez de a aparência, de uma mulher linda (Gn 29.17; Dt 
21.11; 1 Sm 25.3; Et 2.7), um homem formoso (Gn 39.6; 1 Rs 1.6), vacas formosas e feias 
à vista ("formosas de porte", Gn 41.18; "feias de porte", v. 19), etc. 

Merecem nota especial os dois usos de tô'ar no quarto Cântico do Servo Sofredor 
(Is 52.13—53.12). O aspecto do servo foi terrivelmente arruinado e desfigurado (52.14), 
causando repulsa ao se olhar para ele (53.2). No dizer de H. C. Leupold (Exposition of 
Isaiah, v. 2, p. 224): "Não é de admirar que muitos dos primeiros pais da igreja tenham 
dito que o relato dá a impressão de que Isaías tivesse estado sentado aos pés da cruz" 
(vejam-se Mc 14.65; 15.15-20). 

R.F.Y. 

"TOKfl (1fashshür). Veja o n? 186g. 

2492 nrjr. (têbâ) arca. (A ARA traduz por "cesto" em Êx 2.3-5.) 

Em Gênesis 6—9 o vocábulo é empregado 26 vezes para denotar um barco imenso, 
retangular, em forma de caixa, em que Noé, a sua família e os animais entraram para 
escapar ao juízo do dilúvio. Em Êxodo 2.3, 5, denota o minúsculo barco em que Moisés foi 
escondido entre os juncos do rio Nilo para escapar da ira do Faraó. Considerando a 
palavra um empréstimo lingüístico do egípcio (embora T. O. Lambdin não a inclua em sua 
abrangente análise em Journal of the American Oriental Society 73:145-55), é encontrado 
somente em Gênesis 6—9 e Êxodo 2, e deve-se fazer distinção entre esta palavra e ãrôn, 
"arca" (q.v.), vocábulo muito mais comum, utilizado, entre outras coisas, em referência à 
arca da aliança. 

Tanto as narrativas de Gênesis quanto as de Êxodo possuem paralelos em acadiano. 
O paralelo mais próximo do relato de Gênesis é a famosa décima primeira tábua da 
epopéia de Gilgamesh (cf. ANET2, p. 93-7), ao passo que se pode comparar o relato de 
Êxodo com a lenda de Sargom de Agade (cf. ANET2, p. 119). As diferenças entre as 
narrativas do AT e os seus equivalentes acadianos são, no entanto, mais significativas 
teologicamente do que as semelhanças, conforme comentaristas recentes têm assinalado 
(veja-se, e.g., A. HEIDEL, The Gilgamesh epic and Old Testament parallels2, p. 268 e s.). 
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2493 (teben) 

Contudo, as muitas semelhanças teológicas entre as próprias narrativas de Gênesis 
e Êxodo são, indubitavelmente, fruto da atuação do Espírito Santo, que inspirou os dois 
livros. Ao comentar acerca do relato de Gênesis, U. Cassuto sintetiza da seguinte maneira: 
"Em ambos os casos está para ser salvo de afogamento aquele que é digno de salvação e 
está destinado a trazer livramento a outros; aqui é a humanidade que há de ser salva, lá 
é o povo escolhido" (A commentary on the book of Genesis, 2, p. 59). Ademais, a arca de 
Noé, como símbolo de salvação, é comparada à ordenança do batismo em 1 Pedro 3.20 e 
s., e, como símbolo da proteção divina contra males externos, era freqüentemente 
rabiscada pelos cristãos primitivos nas paredes das catacumbas sob as ruas de Roma. 

R.F.Y. 

rrcnm? (fbü *â). Veja o n? 212c. 

r f fQ f l (fbünã). Veja o n? 239c. 

no-an (|fbüsâ). Veja o n? 216c. 

^nr, (tebel), (têbél). Veja os n?" 248d, 835h. 

n%1?5n (tablit). Veja o n? 246c. 

Vpnn (fballul). Veja o n? 248e. 

2493 ]2Ti (teben) palha (e.g., Êx 5.10; Jr 23.28). Derivação incerta 

Termo Derivado 

2493a jnnQ (matbén) montão de palha (Is 25.10). 

rrpn (tabntt). Veja o n? 255d. 

^DSn (tagmül). Veja o n? 360c. 

rn$n (tigrâ). Veja o n? 378b. 

nrnn (tidhár). Veja o n? 408b. 

2494 n n n (thh). Aceita como raiz de: 
2494a t n n (tõhâ) confusão. 
2494b n^rrn (tohõlâ) erro (Jó 4.18). 

tõhü. Confusão, espaço vazio, sem forma, nada, nulidade, vacuidade, vaidade 
deserto, caos. Uma vez que o vocábulo não possui cognatos conhecidos em outros 
idiomas, o seu significado tem de ser determinado unicamente a partir de seus contextos 
no AT. Refere-se a uma área desértica em Deuteronômio 32.10; Jó 6.18; 12.24b = Salmos 
107.40b; a uma cidade destruída em Isaías 24.10 (veja-se também 34.11); a um vazio ou 
confusão moral e espiritual em 1 Samuel 12.21 (duas vezes) e diversas vezes em Isaías 
(29.21; 41.29; 44.9; 45.19; 59.4); não-existência ou irrealidade em Isaías 40.17, 23; 49.4 
(veja-se também o texto hebraico de Eclo 41.10). Na maioria dos casos (se não em todos), 
tõhü carrega um sentido negativo ou pejorativo. 
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2494 nrm (thh) 

Duas passagens em particular requerem um comentário mais longo. A primeira é Jó 
26.7: "[Deusl estende o norte sobre o vazio [tõhü] e faz pairar a terra sobre o nada". O 
contexto do capítulo 26 ressalta não apenas a onipotência e a soberania de Deus na 
criação e na providência, mas também a facilidade com que ele faz o que lhe agrada. 
Embora seja incorreto forçar rigidamente a nossa própria e contingente cosmologia do 
século XX nesse capítulo e insistir em interpretá-lo literalmente na sua totalidade (veja-se, 
e.g., a metáfora óbvia do versículo 11), ainda assim é marcante o fato de que 26.7 descreve 
o mundo então conhecido como suspenso no espaço. Ao assim fazer, antecipa (para dizer 
o mínimo!) descobertas científicas futuras. 

A outra passagem que requer análise é, obviamente, Gênesis 1.2a: "A terra era tõhü 
wãbõhün. O significado de bõhú em si é incerto (torna a aparecer apenas em Is 34.11 e 
Jr 4.23, as duas vezes em contextos com tõhü), embora aparentemente signifique "vazio" 
(cf. o possível cognato árabe bahiya, "estava vazio"). Por isso a expressão tõhú wãbõhü, 
em Gênesis 1.2a, tem sido entendida de diversas maneiras como uma hendíadis com o 
sentido de "um deserto informe" (E. A. S P E I S E R , Genesis, p. 5), "ausência absoluta de 
qualquer coisa" (H. R E N C K E N S , Israel 's concept of the beginning, p. 84), *Vazio e lacuna" 
(H. E. R Y L E , The book of Genesis, p. 4 — embora sem total convicção). Mas a tradução 
tradicional, "sem forma e vazia", é muito bem defendida por W. H. Grif f ith Thomas, em 
Genesis —A devotional commentary, em que ele escreve: "parece que os adjetivos 'informe' 
e Vazia' são a chave para entender a estrutura literária do capítulo. O registro dos três 
primeiros dias se referem aos céus e à terra receberem a sua 'forma' e o registro dos três 
últimos dias ao enchimento de seu Vaziow . Veja-se ainda R. Youngblood, JETS 16:219-21. 
A teoria do "intervalo", que propõe um período de milhares de anos implícito em Gênesis 
1.2 e que geralmente traduz 1.2a pela frase menos provável "mas a terra ficara sem forma 
e vazia", tem recebido cada vez menos aceitação em anos recentes. Sua principal base 
exegética, Isaías 45.18, traz "IDeusl não criou la terra] tõhu" (lit.); essa passagem tem 
sido interpretada com o sentido de que, portanto, uma criação original (brevemente 
descrita em Gn 1.1) foi destruída, que se seguiram as eras geológicas (durante o 
"intervalo") e que a nova criação, apresentada em Gênesis 1.3 e ss., foi feita a partir dos 
restos da anterior. Mas Isaías 45.18, depois da frase citada, passa a dizer que "[Deus] 
formou-a para ser habitada" (lit.), dessa forma assegurando ao leitor que tõhü não era 
o seu objetivo final na criação. (Quanto a críticas mais detalhadas da teoria do "intervalo", 
vejam-se especialmente O. T. Allis, God spake by Moses, p. 153-9; B. Ramm, The 
Christian view of science and Scripture, p. 195-210). De semelhante modo, o vocábulo 
tõhú em Gênesis 1.2 se refere não ao resultado de uma suposta catástrofe (para a qual 
não existe nenhuma base bíblica clara), mas à falta de forma da terra antes que a mão 
criadora de Deus começasse os majestosos atos descritos nos versículos seguintes. 
Conforme se vê em Jeremias 4.23, a terra sempre tem a possibilidade de voltar a ser tõhú 
wãbõhü, caso Deus decida julgá-la. 

Mas assim como é difícil definir tõhú, é ainda mais difícil fazer uma idéia mental 
disso. Agostinho, em suas Confissões (Livro 12, 6), admitiu a sua incapacidade de captar 
visualmente a idéia transmitida pela palavra; Haydn, na abertura "Representação do 
Caos", em seu oratório A Criação, teve muito mais sucesso em expressar musicalmente 
a idéia. [De outro lado, uma vez que "criar" em Gênesis 1.1 é um sumário de 
acontecimentos explicados no restante do capítulo (cf. o resumo final em Gn 2.1-3), pode 
ser que, ao usar o verbo "criar", Isaías esteja se referindo a todas as obras de Deus 
durante os seis dias. Ele não "criou" um caos mas um cosmos (cf. Bruce K . W A L T K E , 
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2495 Cnn (1thm) 

Creation and chãos (Portland, Oregon, Western Baptist Theological Seminary, 1974). 
BiLW.J 

R.F.Y. 

Vlft (tõhâ). Veja o n? 2 494a. 

( fAôm). Veja o n? 2 495a. 

nbnn (tohõlâ). Veja o n? 2 494b. 

n^nrp (fhillâ). Veja o n? 500c. 

HD^rjn (tahãlüká). Veja o n? 498e. 

2495 DilH (//im). Ace i ta como raiz de: 

2495a tDinn (t'hôm) abismo, profundezas, lugares profundos. Algumas versões 
modernas empregam, às vezes, "mananciais" ou "mares". O vocábulo é 
usado 35 vezes. 

Várias vezes essa palavra é usada para designar simplesmente uma grande massa 
d'água. Isaías 51.10 e 63.13 se referem à travessia do mar Vermelho, como também o 
fazem Salmos 77.16 [17J; 106.9; Êxodo 15.5; e outras passagens. Existem outras 
referências às águas profundas do mar Mediterrâneo; Jonas 2.5 [61 é referência nítida, 
o que provavelmente também acontece com Ezequiel 26.19; Salmos 107.26, e outras 
passagens. Existem algumas referências a fontes na superfície, cujas águas procedem de 
mananciais profundos. Não sabemos que conceito os hebreus tinham da água subterrânea, 
mas dominavam a técnica de cavar poços e encontrar fontes nos vales: Deuteronômio 8.7; 
Salmos 78.15. Provavelmente eles não conceberam uma relação entre as fontes d'água e 
um oceano por baixo pelo fato simples e observável de que os oceanos têm água salgada 
e as fontes trazem água doce. As fontes são mais como os rios que elas abastecem. 

Tanto BDB quanto KB utilizam esse vocábulo para promover uma cosmologia 
estranha. GB apresenta como um dos sentidos o de "oceano, geralmente ligado ao grande 
mar sobre o qual repousa a terra e de onde procede toda a água da terra". Esses autores 
não observam que Jó 26.7 diz que a terra está suspensa sobre o nada. Passagens que, 
segundo GB, supostamente favorecem essa interpretação incluem: Gênesis 8.2, que 
simplesmente fala do movimento nas águas profundas; Isaías 51.10 e Ezequiel 26,19, que 
não se aplicam a esse sentido; Ezequiel 31.4, que se refere a fontes comuns; e diversos 
outros versículos. GB cita Gênesis 49.25 [24], "profundeza que jaz embaixo" (lit.), mas a 
linha anterior mostra que essa é a profundidade que está sob os céus acima, não sob a 
terra. Deuteronômio 33.15 é parecido e pode estar numa relação de dependência com o 
poema de Gênesis. Em resumo, a interpretação desses versículos é parte da cosmologia 
falaciosa imposta ao AT por estudiosos críticos e apoiada numa leitura literal e forçada de 
palavras e expressões como "janelas dos céus" ("comportas dos céus", ARA, Gn 7.11; 8.2) 
no relato do dilúvio (cf. R. L. HARRIS, The Bible and cosmology, JETS 5:11-7). 

Uma interpretação mais antiga de Gênesis 1.2 viu uma semelhança entre o trhôm do 
relato da criação de Gênesis e a história de Enuma Elish, na qual a deusa Tiamat foi 
derrotada por Marduque e a partir do seu corpo foram feitos os céus e a terra. Afirma-se 
que em Gênesis também está implícita uma luta em que o espírito de Deus atacou com 
ímpeto o monstro do caos, fhôm, e assim fez o universo ordenado. Muito disso é exegese 
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2496 (itãwâ) 

tendenciosa. Atualmente se reconhece que fhôm não poderia ter derivado de Tiamat 
porque a consoante intermediária, uma gutural, perdeu-se em acadiano e não seria 
fabricada numa palavra tomada de empréstimo. Nesse raciocínio, ba'al torna-se o deus 
acadiano Bel, o qual, por sua vez, volta para o hebraico, em Isaías 46.1, como bél. Na 
realidade, Tiamat e fhôm provêm da mesma raiz. Essa raiz se referia simplesmente a 
águas profundas, e esse sentido se manteve em hebraico como um substantivo que 
designa "água em mares profundos" e "abismo na terra". No entanto, no pensamento 
animista dos acadianos, o vocábulo assumiu um sentido divinizado, tendo passado a 
designar a deusa do oceano, Tiamat. Em ugarítico o h se acha preservado ( thm ) como em 
hebraico e às vezes o oceano é divinizado como em acadiano, mas até agora não se achou 
em ugarítico nenhum relato da criação (UT 19: n? 2537). 

Bibliografia; — WHITE, W. Tiamat. In: ZEPB. v. 5, p. 744-5. 
Quanto ao ponto de vista crítico, cf. H. G. MAY. Some cosmic connotations of mayim 

rabbim 'many w a te rs'. JBL 74:9-21. 
R.L.H. 

ríDSrrn (tahpukâ). Veja o n? 512f 

TI (táw). Veja o n? 2 496a. 

(tô 'ãm). Veja o n? 2 489a. 

rum Uúgâ). Veja o n? 839b. 

rnin (tôdâ). Veja o n? 847b. 

2496 *rnn (tãwâ) I, rabiscar (piei), limitar (hifil). Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2496a f in (táw) desejo, marca. 

2496b H W I (ta'âwâ) fronteira (Gn 49.26). 

Esse verbo, provavelmente um denominativo do substantivo tãw, é usado em 1 
Samuel 21.13 [141 para indicar a ação de fazer marcas numa porta e em Ezequiel 9.4 para 
designar a ação de pôr um sinal na testa de alguém. Em Salmos 78.41 a KJV traduz o 
verbo por "limitaram" (ARC, "duvidaram"), mas por causa do paralelismo talvez seja 
melhor empregar aqui o homônimo twh II, "provocar", "causar dor" (como na ARA). A raiz 
t'h, encontrada no piei com o sentido de "assinalar" em Números 34.7 e s., pode muito 
bem ser uma formação secundária da raiz twh I (assim o entende KB). 

tãw. Desenho, sinaL O tãw, a última letra (consoante) do alfabeto hebraico, tinha, na 
maioria dos manuscritos antigos, o formato de um "x". Jó 31.35 utiliza a palavra no 
sentido de assinatura ou sinal de confirmação, conforme mostra o contexto. Em Ezequiel 
9.4, 6, o vocábulo designa um sinal determinado por Deus e que era colocado na testa das 
pessoas com o objetivo de protegê-las. (Um procedimento um tanto quanto parecido 
também é descrito em Gn 4.15, embora ali se use uma palavra hebraica diferente e não 
se mencione a testa.) Na antiga Mesopotâmia um sinal em forma de cruz feito na testa 
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2497 *rnn (tãwâ) 

era denominado ishpalurtu(m) em acadiano, escrito às vezes com o logograma sumério 
BAR, que parece exatamente como as formas mais antigas do tãw (cf. CAD, v. 7, p. 253; 
E. A. SPEISER, In: H. G. GÜTERBOCK & T. JACOBSEN, eds., Studies in honor of Benno 
Landsberger on his seventy-fifth birthday, p. 393). As marcas divinas especiais de proteção 
serão postas nas testas do povo de Deus no futuro escatológico (Ap 7.2 e s.; 9.4; 14.1). 

J. Finegan, em seu recente romance histórico intitulado Mark of the taw, observa que 
na Igreja primitiva os crentes usavam o tãw e o viam como um sinal: de salvação futura 
(devido às referências de Ez 9); do Messias (porque lembrava a primeira letra que no 
alfabeto grego, era usada na palavra "Cristo", palavra esta que significa "Ungido", 
"Messias"); e da crucificação de Cristo (por causa do formato da letra; vejam-se 
especialmente p. 145 e s.). 

R.F.Y. 

2497 *rnn (tãwâ) II afligir, ferir. Esse verbo ocorre só uma vez no hifil (SI 78.41). 

n^nin (tôhelet). Veja o n! 859b. 

2498 " i n (tãwek) meio. Derivação desconhecida. Construto: ~|in (tôk) I. 

Termo Derivado 

2498a P T . (tikôn), p'R (ttkõn) médio. 

Isaías 66.17 apresenta um caso interessante em que a dificílima palavra battawek, 
"no meio", pode ser lida, com uma vocalização diferente, como bãttêkã, "tuas casas" 
(vejam-se o texto e a nota de rodapé da NTV). 

yin (tôk). Veja o n? 2 509a. 

nnjin (tôkêhâ). Veja o n? 865a. 

nro in (tôkahat). Veja o n? 865b. 

n i l ^ in (tôlêdôt). Veja o n? 867g. 

n^in (tôlfâ). Veja o n? 2 516b. 

njy^ln (tôla'at). Veja o n? 2 516b. 

nnyin (tô{êbâ). Veja o n? 2 530a. 

Hi?in (tô'â). Veja o n? 2 531a. 

nsyin (t&ãpâ). Veja o n? 886a. 

2499 rpn (twp). Aceita como raiz de: 

2499a nSH (tõpet) ato de cuspir (Jó 17.6, somente). 

HK^In (tôtsã'â). Veja o n! 893e. 
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2501 *rrn (tãzaz) 

2500 i m (tür) procurar, esquadrinhar, espionar. 

Termos Derivados 

2500a ~lin (tôr), Tfr (tór) /, diadema, trança (e.g., Ct 1.10; Et 2.12). 

2500b riTT. (yetür) cadeia (de montanhas). 
2500c "lin (tôr), "in (tõr) II, pomba. Derivação incerta. 

Em Provérbios 12.26, um versículo difícil, a PIB interpretayãtêr (um jussivo do hifíl 
de tür) como uma forma anômala da raiz ytr e traduz por "avantaja-se" (cf. o Targum), 
e a RSV emenda para yãsür (imperfeito do qal de sür) e traduz por "desvia-se" (cf. ICC 

para uma análise completa do problema), ao passo que a ARA tem uma compreensão 
melhor do texto tal como na sua vocalização atual, interpretando a palavra como "serve 
de guia para" e entendendo a palavra seguinte, mêr&êhü, não como uma forma de rêa', 

"amigo", "próximo", precedida do prefixo min e seguida de um sufixo pronominal, mas 
como uma forma de mêrèa, "amigo", "próximo", seguida de sufixo pronominal, 
exatamente como em Gênesis 26.26. 

Das 23 ocorrências de tür no AT, mais da metade aparece em Números 13 e s. com 
o sentido de "espionar", "reconhecer", a terra de Canaã, num preparativo para conquistá-
la. Desse modo, parece que "examinar cuidadosamente" é uma expressão que capta o 
sentido básico da raiz, um sentido que é particularmente claro em Eclesiastes 1.13; 2.3; 
7.25, em que a procura insistente por sabedoria é uma preocupação importante na mente 
do autor. 

y"tür. Cadeia (de montanhas). Essa palavra aparece em Jó 39.8. Por causa do 
paralelismo, a RSV interpreta o vocábulo como uma forma verbal ("ele 'enfileira' as 
montanhas"), uma conclusão que pode estar correta à luz das muitas formas verbais 
incomuns vistas no livro de Jó. 

R.F.Y. 

rnin (tôrâ). Veja o n? 910d. 

3DÍn (tôshãb). Veja o n? 922d. 

HTZnn (túshtyâ). Veja o n? 923a. 

n r n n (tütah). Veja o n? 933a. 

2501 *?TFI (tãzaz) arrancar com pancadas ( Is 18.5). 

rrsrn (taznút). Veja o n? 563c. 

r ònnn (tahbulâ). Veja o n? 596a. 

C K ^ n n (tafiãlü 7m). Veja o n? 648a. 

r f p n n (fhillâ). Veja o n? 661d. 

Drpnn (tahmâs). Veja o n! 678b. 
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2502 KnrTPl (tahrâ 0 

HjTin (fhinnâ). Veja o n? 694f 

n r jn (tahãnâ). Veja o n? 690d. 

Î OITI (tahãnün). Veja o n? 694g. 

2502 K7Jin (tahrâ') colete (Êx 28.32; 39.23). Significado incerto. 

2503 Ünn (tahash) texugo. 

À exceção de Números 4.25 e Ezequiel 16.10, a palavra é sempre regida por 'ôr(ôt), 
"pele(s)w, e, portanto, é indubitavelmente o nome de um animal. Em Ezequiel 16.10 se 
refere ao couro de uma sandália de mulher; as 13 outras ocorrências (em Êx 25—39 e Nm 
4) são todas referências às peles utilizadas na cobertura do tabernáculo e seus acessórios. 
Visto que nunca ou quase nunca se vêem texugos no Sinai e que o árabe tu fias, "golfinho", 
parece ser cognato do hebraico tahash, a maioria dos comentaristas atuais traduz o 
vocábulo hebraico por "golfinho", "toninha", "delfim", ou algo parecido (a tradução da RSV, 
"cabra", embora não seja impossível, não dispõe de apoio nas línguas cognatas, o que 
também ocorre com "texugo", na ARC). A toninha comum (tursiops truncatus) é encontrada 
no Mediterrâneo oriental, ao passo que o dugongue (.Dugong dugong) é abundante no mar 
Vermelho e no golfo de Aqaba; a pele desse último ainda é usada pelos beduínos para 
fazer sandálias (veja-se Fauna and flora of the Bible, United Bible Societies, p. 22). Se, 
como parece provável, o tahash era a cobertura protetora mais externa do tabernáculo 
(veja-se especialmente N m 4.25), a pele de um animal marinho como a toninha ou o 
dugongue teria sido plenamente apropriada, por causa da sua resistência e 
im permeabilidade. 

R.F.Y. 

2504 nnn (tahat) debaixo de, em lugar de, por, por amor a, abaixo, até onde, 
conquanto. 

Termcs Derivados 

2504a jinnn (tahtôri) inferior, parte de baixo. 

2504b rn r jn (tahti), rrnnn (tahtít) inferior. 

Embora "embaixo de", "em vez de", "em troca de" pareçam ser os significados básicos 
de tahat (palavra que é empregada tanto como preposição quanto como advérbio), o 
espectro de sentidos do vocábulo tem-se ampliado em virtude das recentes pesquisas 
(vejam-se, e.g., J. A. Fitzmyer, em Journal of the American Oriental Society, 81:190, e 
especialmente J. C. GREENFIELD, em ZAW 73:226-8). Quando usado junto com outras 
partículas ou quando forma palavras compostas com elas, os significados destas 
raramente chegam a ser afetados. 

A palavra tahat é encontrada quase 500 vezes no AT e aparece em numerosos 
contextos teologicamente significativos. A expressão "debaixo do sol" percorre um caminho 
melancólico por todo o livro de Eclesiastes e se tornou corriqueira em nosso próprio mundo 
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2504 nnn (tahat) 

cético, especialmente na expressão "não há nada de novo debaixo do sol" (MM, Ec 1.9). A 
expressão em si parece ter o sentido de simplesmente "neste mundo" (cf. BLH; vejam-se 
especialmente 7.20; 8.16; 11.2) e talvez permeie a ênfase freqüentemente não-religiosa do 
autor de Eclesiastes, o qual descreve a aparente futilidade da vida e, ao mesmo tempo, 
vive nela pela fé (veja-se ainda J. GAMMIE, JBL 93 [1974]:363). "Debaixo da língua" é um 
lugar onde algo é temporariamente retido, para ser solto quando for desejado, por 
exemplo, doçura (Ct 4.11), mal (Jó 20.12; SI 10.7) ou louvor (SI 66.17 em The amplified 
Bible e ASV, marg.). Embora Deus tenha dado ao homem domínio sobre todas as coisas 
na terra e tenha posto tudo "sob seus pés" (SI 8.6 (7), citado em Hb 2.8), o verdadeiro e 
derradeiro domínio, ressaltado pela mesma expressão, pertence a Jesus Cristo (1 Co 
15.25,27; Ef 1.22). Desse modo, "sob", "debaixo de", pode significar "debaixo da autoridade 
de", assim como uma esposa está sob a autoridade de seu marido (Nm 5.19-20, 29; Ez 
23.5; cf. semelhantemente o emprego de hypandros, lit. "debaixo de um homem", em Rm 
7.2). De igual forma, "sob as mãos de" tem freqüentemente o significado de "debaixo da 
autoridade/controle de", como é o caso em Gênesis 41.35; Juizes 3.30; Isaías 3.6. Mas 
tahat também pode ser empregado para expressar a idéia de apoio e estabilidade, como, 
por exemplo, na bastante citada e muito amada expressão encontrada na bênção de 
Moisés: "por baixo de ti [Deus] estende os braços eternos" (Dt 33.27). 

tahat no sentido de "em troca de" tem largo emprego na lex talionis do AT, a lei de 
talião ou da retaliação, mais conhecida na expressão "olho por olho, dente por dente", 
encontrada em Êxodo 21.24 e Levítico 24.20 (a mesma expressão ocorre em Dt 19.21, mas 
ali a preposição é be). Longe de ser cruel e vingativa, a lex talionis tinha, sem dúvida 
alguma, o objetivo de assegurar que seria aplicado não mais do que um castigo justo e 
apropriado aos crimes cometidos, tanto acidentais quanto premeditados, numa época que, 
de outra forma, seria significativamente cruel. Veja-se ainda R. L. Harris, Inspiration and 
canonicity for the Bible, Zondervan, 1969, p. 51-2. 

Com freqüência tahat significa "em lugar de", como, por exemplo, quando alguém 
ascende ao trono de um monarca morto e então se diz que ele reinou "em lugar do" 
falecido rei (1 Rs 11.43 e muitas outras passagens). Nesse sentido também se usa tahat 
numa passagem que prefigura a expiação substitutiva em que se descreve Abraão 
sacrificando um carneiro como holocausto "em lugar de seu filho" (Gn 22.13). A disposição 
de Abraão de, caso fosse necessário, oferecer Isaque causou uma profunda impressão em 
Paulo, que viu nisso a disposição de um Pai mais grandioso de oferecer um Filho mais 
grandioso (cf. Gn 22.12, 16, com Rm 8.32). 

tahti. Inferior, o mais baixo, parte de baixo. O derivado tahti é usado 20 vezes. Em 
cerca de um terço dessas ocorrências o vocábulo descreve situações literais — o pavimento 
inferior da arca (Gn 16), as fontes inferiores de Calebe (Jz 1.15), a pedra inferior do 
moinho (Jó 41.24 [16)), etc. Os demais casos são de uso metafórico, para qualificar os 
substantivos "cova", "terra" e "sheol" q.v.). Em Isaías 44.23 as "profundezas da 
terra" são simplesmente a terra em contraste com os céus em cima (cf. NIV). Mas na 
maioria dos casos de uso com 'erets (seis vezes em Ez, duas vezes em outras passagens) 
refere-se ao local daqueles que morreram. Há muito debate em torno desse uso e do que 
isso significa. Um ponto de vista identifica as "mais baixas partes da terra" com "o mundo 
dos mortos" ou o "além". Em textos acadianos o mundo além-túmulo é descrito como um 
local sem alegrias, uma espécie de caverna profunda na terra para onde vão todas as 
pessoas quando morrem e onde há privações e dificuldades (não castigo moral) e uma 
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2504 nnn (tahat) 

existência consciente. Nenhum desses detalhes se acha no quadro descrito pelo AT, mas 
o ponto de vista é que o AT descreve algum lugar desse tipo mas sem as idéias pagãs 
associadas. 

Teologicamente parece que essa posição tem alguns problemas. Ela diverge da 
apresentação feita por Cristo em Lucas 16, que descreve dois lugares totalmente 
separados e bem diferentes. Um velho ponto de vista aceito na igreja é que na época do 
AT havia um único sheol, com duas divisões, sendo uma delas o Umbus patrum, do qual 
Cristo libertou os crentes quando ele "desceu ao inferno". Esta última expressão, 
encontrada no Credo Apostólico, é encontrada apenas em formas do credo usadas depois 
do século IV. Não é utilizada no Credo de Nicéia, que é um aprimoramento do Credo 
Apostólico. A expressão pode ter tido origem em razão da crença num limbus patrum ou 
de uma crença cada vez maior no purgatório; isso não está claro. O versículo de Efésios 
4.9 é às vezes citado para sustentar a idéia, mas essa interpretação não resiste a um 
exame. Esse versículo se refere apenas à descida de Cristo a esta terra, de onde ele subiu 
novamente aos céus (cf. Ef 4.9). Além disso, parece que Lucas 23.43 torna impossível essa 
interpretação. A expressão no Credo Apostólico tem sido interpretada de outras maneiras 
— como referência ao sofrimento de Cristo na cruz (Catecismo de Heidelberg) ou a seu 
sepultamento e permanência no túmulo durante três dias (Catecismo de Westminster). 

Um ponto de vista alternativo é ver nas referências em Ezequiel e em outras 
passagens uma simples alusão à sepultura. A expressão "profundezas da terra" é 
encontrada oito vezes. De especial significação são aquelas que aparecem em Ezequiel 
31—32, em que se descrevem Faraó e os reis da época como caídos, mortos, jazendo com 
os incircuncisos. Observe-se Ezequiel 32.24, em que se diz que Elão e seu exército estão 
no "sepulcro" (<qeber), nas "profundezas da terra" ('erets tahtiyôt) e na "cova" (bôr). Nesses 
dois capítulos o lugar onde os pagãos jazem é chamado de "sepulcro" (qeber) seis vezes, 
"sheol" (IBB) cinco vezes, "cova" (bôr) oito vezes, e "profundezas da terra" cinco vezes. 
Parece provável que aí esses termos são empregados como sinônimos que se referem ao 
túmulo, o qual era tipicamente uma caverna de sepultamento, com prateleiras laterais, 
onde os corpos eram sepultados, às vezes com pompa e com as suas armas. Nesse uso, 
'erets tahtiyôt significa nada mais do que um lugar embaixo da terra, onde os mortos 
estão sepultados. Não se refere necessariamente a algum local mítico ou subterrâneo habi-
tado por espíritos ou sombras. Não está implícita uma cosmologia ou ontologia especial. 

Os demais empregos de tahti são Deuteronômio 32.22; Salmos 86.13; 63.9 (101; 
139.15; 88.6 [7], que parecem estar de conformidade com o uso em Ezequiel. Não parece 
necessário que as traduções apresentem uma ênfase com a idéia de "profundidade". 
Naturalmente isso não nega que outros versículos falem da existência consciente do 
espírito depois da morte. Para um estudo mais aprofundado dessas e de outras passagens, 
cf. A. Heidel, Death and the afterlife in the OT, em The Gilgamesh epic, University of 
Chicago, 1949, p. 137-223. 

R.F.Y. 
]innn (tahtôn). Veja o n? 2 504a. 

(tahti), rVFHH (tahtit). Veja o n? 2 504b. 
]iirn (tíkôn). Veja o n? 2 498a. 
içrn (ttmãn). Veja o n? 872e. 
rnçrn (timãrâ). Veja o n! 2 523d. 
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2509 "pn (tkk) 

2505 O iTH ( t i rôsh) , GTTn (tirôsh) vinho, i-m/io novo. 

BDB define tirôsh como "mosto", "vinho novo", "vinho fresco". O vocábulo é usado 38 
vezes, 20 delas junto com "trigo" e/ou "azeite", para designar o fruto fresco do campo. Pode 
ser achado "num cacho" (Is 65.8); os tonéis ou lagares transbordam dele (Pv 3.10; J1 2.24). 
Em Miquéias 6.15 se afirma que yayin, "vinho" (q.v.), é produzido a partir do tirôsh. A 
palavra nunca é associada à embriaguez, com a possível exceção de Oséias 4.11, em que 
yayin também é mencionado. É natural supor que se deva fazer distinção entre, de um 
lado, essa palavra, que designa um produto freqüentemente associado à frutuosidade, à 
produtividade e ã bênção, e, de outro, yayin e shêkãr (q.v.), que claramente são 
embriagantes e muitas vezes são mencionados juntos. 

BDB coloca essa palavra sob a raizyãrash, mas dados recentes de estudos ugaríticos 
sugerem que esse é um empréstimo lingüístico (cf. ALBRIGHT, YGC, p. 186). Albright 
afirma que, pelo fato de esse ser o nome de um deus, Tirshu, o argumento etimológico em 
favor de "vinho não-fermentado" cai por terra. Mas, conforme visto acima, o ponto de vista 
depende do uso hebraico e não da etimologia. O hitita tuwarsa significa "videira" de 
acordo com Gordon. Ele traduz a palavra tri por "vinho" em seu Glossário (UT 19: n? 
2613), mas por "mosto" em seu Ugaritic literature, Pontificai Biblical Institute, 1949, p. 
89. 

R.L.H. 

2506 ern (tayish) bode (e.g., Pv 30.31; Gn 30.35). Derivação incerta. 

" h (tôk). Veja o n? 2 509a. 

2507 rpfi ( tãkâ ) . Significado incerto, talvez "foram conduzidos" ou "foram reunidos" 
(Dt 33.3). 

n r o n (ifkünâ). Veja o n°. 964e. 

2508 (itukktylm) pavão (BDB), babuíno (KB, do egípcio) (1 Rs 10.22 = 2 Cr 9.21). 

2509 ~pn (tkk). Ace i ta como ra iz de: 

2509a n i n (tôk) II, - n (tôk) fraude, engano. 

Deve-se fazer cuidadosa distinção entre essa palavra e tôk II, a forma construta de 
tãwek (raiz twk)> "meio"; essa palavra (raiz tkk) ocorre três vezes no singular (em SI) e 
uma no plural (fkãkim, em Pv). A forma singular sempre aparece em contextos em que 
estão palavras como "maldição" e "engano" (SI 10.7), "fraude" (ARA, "opressão"; SI 55.11 
[12]) e "violência" (SI 72.14). Isso é condenado como uma característica de pessoas 
perversas. Em Provérbios 29.13, o opressor Git. "homem de opressões") é colocado lado a 
lado com o pobre como alguém que recebe as bênçãos que Deus distribui igualmente a 
todos, enfatizando o fato de que todas as pessoas devem sua existência a ele. 

R.F.Y. 
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2510 n ^ n (fkêlet) 

n^Dn (tiklâ). Veja o n? 982e. 

(taklit). Veja o n? 982f 

2510 D 1 ? ^ (fkêlet) azul 

Praticamente todos os comentaristas recentes concordam que as tinturas usadas 
pelos povos antigos continham um alto teor de impureza e que, naqueles dias, a incerteza 
quanto aos resultados do tingimento tornava praticamente impossível para eles reproduzir 
cores com algum grau de precisão. Palavras como fkêlet e 'argãmãn (e seus cognatos 
acadianos) denotavam, portanto, cores que iam desde o vermelho vivo até o roxo escuro, 
e "azul" é simplesmente uma tradução convencional de fkêlet. Pode muito bem ser que 
os antigos estivessem mais interessados em tons fortes, escuros, vivos e coisas parecidas, 
do que na exatidão da cor ou matiz em si. De qualquer modo, na antigüidade as tinturas 
melhores e mais caras eram as de cor azul, violeta e roxa que eram feitas das secreções 
de diversos moluscos (basicamente murex brandaris e murex trunculus), que existem em 
grande quantidade nas águas costeiras do Mediterrâneo oriental, especialmente perto de 
Sidom e Tiro (daí a denominação "púrpura de Tiro"), mas também perto de Elisá 
(provavelmente Chipre); veja-se Ez 27.7, e cf. especialmente R. J. FORBES, Studies in 
ancient technology, v. 4, p. 110-22. A importância de tais tinturas para a prosperidade da 
região é ressaltada pela probabilidade de "Canaã" ser uma palavra hurriana com o 
sentido de "terra de púrpura"; "Fenícia" possui o mesmo sentido em grego. Tinturas de 
murex (e imitações mais baratas) eram tidas em alta conta por reis (2 Cr 2.7, 14 [6, 13]; 
3.14; Et 1.6; 8.15; cf. a denominação "azul real") e outros que podiam se dar a esse luxo 
(Jr 10.9; Ez 23.6; 27.24). Das quase 50 ocorrências de fkêlet no AT, 40 estão em Êxodo 
e Números, livros que descrevem o tecido utilizado no tabernáculo e nas roupas usadas 
por sacerdotes envolvidos com o ritual de adoração. O mesmo tema artístico foi levado 
para o templo (1 Cr 2.7 [6], 14 [133; 3.14). Tais cores reais eram apropriadíssimas para 
adornar o santuário do Rei dos reis. E os filhos de Israel também usavam como sinal 
característico de sua identidade um cordão azul no canto de cada borla de suas roupas 
(Nm 15.38). 

R.F.Y. 

2511 p n (tãkan) considerar, examinar (qal); ser igual (nifal); ser medido (pual). 

Termos Derivados 

2511a p h (tõken) medição (Êx 5.18; Ez 45.11). 

2511b r r p n (tokntt) medição, proporção (Ez 43.10). 
2511c HiDTO (matkõnet) medição (e.g., Êx 5.8; Ez 45.11). 

De acordo com Dhorme, o sentido básico da raiz tkn é "medir", ou seja, "calcular a 
grandeza de algo mediante comparação com um padrão" (E. D H O R M E , Le livre de Job, 
Paris, 1 9 2 6 ) . Esse é também o sentido da raiz em Qumran (cf. M . Z . K A D D A R I , Revue de 
Qumran, 1 7 : 2 1 9 - 2 4 ) . Driver, contudo, rejeita esse significado e opta pelo sentido de 
"ajustar (a um padrão)", "regular" ( G . R . D R I V E R , Hebrew Notes, V T 1 : 2 4 2 e s.). R . N. 
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2512 nbn (tálâ) 

Whybray, porém, defende a idéia de que, embora não seja possível determinar o 
significado básico da raiz, os dois sentidos são encontrados. Na sua avaliação o sentido 
de "ajustar" se encaixa bem no contexto de Ezequiel 18.25, 29; 33.17-30; Salmos 75.4, e 
o sentido de "medir", "calcular", é o único possível em Provérbios 16.2; 21.2; 24.12; 1 
Samuel 2.3 ( R . N. W H Y B R A Y , The heavenly counsellor in Isaías XI, 1310, Cambridge, 
University Press, 1971, p. 13 e ss.). O sentido proposto por Driver é confirmado em 
Ezequiel 18.25, em que se diz acerca de Deus que "o caminho do S E N I I O R não é direito" 
(i.e., "não está ajustado a padrões comuns"). No segundo grupo de passagens afirma-se 
que Deus é capaz de medir ou calcular corretamente a situação do coração do homem. 

A tensão entre esses dois sentidos possíveis se vê em Isaías 40.13. Nessa passagem 
a ARA traduz ambiguamente por "guiou". Mas no versículo anterior o mesmo verbo é 
traduzido por "tomou a medida", e o sentido de "medir" se adapta muito bem ao contexto. 
A LXX interpreta corretamente o versículo: "Quem conheceu/compreendeu a mente do 
SENHOR?" (cf. 1 Co 2; 16). Whybray assim traduz a passagem: 

Quem entendeu a mente de Iavé, 
de quem ele foi conselheiro, quem o instruiu? 
A quem ele consultou em busca de orientação, 
e quem lhe ensinou como impor a ordem, 
e quem lhe mostrou como exercitar a habilidade criativa? 

Ao contrário de Marduque, que precisou da sabedoria de seu pai, Ea, para operar a 
criação, Iavé agiu sozinho baseado em sua inteligência sublime. Ao contrário da noção 
pagã de que a criação ocorre continuamente como resultado de deuses inimigos que, num 
conflito mortal, estão numa posição de impasse, na realidade o cosmos experimenta ordem 
porque é resultado de uma única mente criadora. 

Bibliografia.: — THAT. v. 2, p. 1043-4. 
B.K.W. 

r r a n (taknít). Veja o n? 2 511b. 

m p n (takrít). Veja o n? 1 037a. 

(têl). Veja o n? 2 513a. 

rwkn (flã 'â). Veja o n? 1 066a. 

rnflòn (tal'ubâ). Veja o n ! l 065a. 

ntp^n (talbõshet). Veja o n? 1 075c. 

2512 n^n (tãlâ) pendurar, enforcar. 

Termo Derivado 

2512a (flí) aljava. 

A forma paralela tãla (cf. E. KAUTSCH e A. E. COWLEY, Gesenius' Hebrew 
grammar, 75nn, 75rr), traduzida por "encurvar", "pendurar", "estar em dúvida", é 
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2513 ^ n (tll) 

atestada somente em Deuteronômio 28.66; Oséias 11.7; 2 Samuel 21.12 (nesta última 
passagem o verbo aparece no qerê), enquanto a forma principal, tãlâ, é encontrada 28 
vezes (caso se inclua o kethib em 2 Sm 21.12). 

Basicamente o verbo significa "pendurar", seja um utensílio numa estaca (Is 22.24; 
Ez 15.3), armas numa parede (Ez 27.10 e s., ambos no piei; Ct 4.4) ou uma lira numa 
árvore (SI 137.2). É surpreendente que Jó 26.7 descreva o mundo entào conhecido como 
suspenso no espaço, dessa forma antecipando descobertas científicas futuras, quando 
afirma que Deus "'faz pairar' a terra sobre o nada". Outros exemplos (mais repulsivos) do 
verbo podem ser vistos em Lamentações 5.12 (nifal); 2 Samuel 4.12; 18.10. 

Na maioria das vezes emprega-se tãlâ em referência à execução de alguém ou à 
exposição pública do cadáver após a execução. Uma vez que Heródoto (História, 3.159) dá 
a entender que a empalação era um método comum de execução na Pérsia (veja-se 
também Ed 6.11), é possível que a expressão tãlâ 'al 'êts, tradicionalmente traduzida por 
"pendurar/enforcar numa forca/árvore", na verdade signifique "empalar numa estaca", 
especialmente em Ester (cf. particularmente a LXX, que emprega stauroõ, "empalar", 
"crucificar", para traduzir tãlâ em Et 7.9). A mesma idéia está implícita em Gênesis 
40.19, 22; 41.3, passagens que refletem uma prática egípcia. Um sentido um tanto quanto 
parecido aparece em Lamentações 5.12, que é reflexo de práticas mesopotâmicas. De uma 
forma ou de outra, não há provas de que nesses contextos se usasse a execução por 
enforcamento, ao passo que altos-relevos encontrados na Assíria e datados da época da 
monarquia hebréia freqüentemente apresentam cadáveres pendurados em estacas nas 
quais haviam sido empalados. Caso essa interpretação esteja correta, Deuteronômio 21.22 
e s. assume clareza maior: "Se um homem, culpado de um crime que merece a pena de 
morte, é morto e suspenso numa árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore 
à noite; tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus." 
[Essa passagem, no entanto, pode estar mostrando que o método utilizado em Israel para 
a execução de criminosos era diferente do de seus vizinhos pagãos. Enquanto estes 
executavam o ofensor mediante enforcamento ou empalação, Israel apedrejava-o e dava-
lhe o castigo adicional de pendurar/empalar o seu corpo (2 Sm 4.12; Flávio J O S E F O , 

Antigüidades 4.202; cf. Js 10.26; 8.29). Uma vez que essa pena adicional demonstrava que 
a vítima era maldita pelo Senhor, o corpo tinha de ser enterrado até a noite a fim de não 
contaminar a terra bendita. B.K.W.] Essa passagem famosa, mencionada no comentário de 
Naum encontrado na caverna I V de Qumran (veja-se J. M . A L L E G R O , JBL 75:91), também 
é mencionada em Atos 5.30; 10.39, e citada em parte em Gálatas 3.13. Em todas as três 
passagens do NT o assunto é a crucificação de Jesus Cristo, sendo que a empalação do AT 
se dava provavelmente na estaca vertical e única, denominada crux simplex, ao passo que 
nosso Senhor foi crucificado muito provavelmente no infame poste com trave cruzada, com 
que todos estamos bastante familiarizados, denominado crux immissa (veja-se I R I N E U , 

Contra heresias, 2.24.4). Isso dava espaço para que, acima de sua cabeça, fosse pregada 
a epígrafe (Mt 27.37; Lc 23.38). Ainda mais significativo foi que, ao ser pendurado num 
madeiro, ele levou a maldição divina em nosso lugar. 

R.F.Y. 

^ n (tãlül). Veja o n? 2 513b. 

2513 ^ H (tll). L Aceita como ra iz de: 
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2516 (lti1) 

2513a t^n (tél) montão, pilha. 
2513b (tá/â/) exaltado, elevado (Ez 17.22). 

2513c C^H^n (taliallim), Significado incerto; empregado figuradamente acerca 
do cabelo feminino (Ct 5.11). 

tél. Montão, pilha, teL Um tel (acadiano tillw, árabe tallu) é uma colina formada por 
ruínas, em geral no formato de um monte irregular, indicando o local de uma antiga 
cidade (ou uma série de cidades construídas uma em cima da outra). Sua aparência 
característica é fruto do desabamento de muros e prédios e/ou a construção (basicamente 
no período dos hicsos ou do bronze médio II B-C, c. 1750—1550 a.C.) de imensas 
fortificações inclinadas, tecnicamente conhecidas como glacis. A topografia do Oriente 
Médio está salpicada com milhares de téis que (pelos atuais processos de escavação e 
interpretação) manterão os arqueólogos ocupados durante séculos na medida em que 
procuram reconstruir a história desses sítios (veja-se especialmente E. Y A M A U C H I , The 
stones and the Scriptures, p. 146-66). No AT quase todas as ocorrências de tél aparecem 
em menções ao resultado do juízo divino contra o povo pecador (Dt 13.16 [17]; Js 8.28; Jr 
49.2; e, por implicação, Jr 30.18). Durante os períodos do Exílio e pós-Exílio uns poucos 
locais da Babilônia já eram conhecidos por estar em ruínas, conforme o demonstram os 
seus nomes (Ez 3.15; Ed 2.59 = Ne 7.61). 

R.F.Y. 

2514 (tãlal) II, zombar, enganar, menosprezar. Ocorre no hifil e no hofal 
(e.g., Gn 31.7; Is 44.20). 

Termo Derivado 

2514a ifpnnç (mahãtallâ) ilusões. 

2515 thn (tlm). Aceita como raiz de: 

2515a d?n (telem) sulco (e.g., Os 4.10; Jó 31.38). 

TO^H (talmid). Veja o n ! l 116c. 

T\fm (flunnâ). Veja o n? 1 097a. 

2516 (tU). Aceita como raiz de: 

2516a ttfVin (tôlãl verme, escarlata, carmesim. 
2516b tnybín (tôleâ), ntfpin (tôUíat) verme. 
2516c (tá/aO vestir de púrpura. Esse verbo denominativo ocorre somente 

uma vez, no pual (Na 2.4). 
2516d nii/?nq (metaWeôt) dentes (Jó 29.17; J1 1.6; Pv 30.14). Acerca de malfôt, 

"colmilhos" (SI 58.6 [Hebraico]), veja-se D A H O O D , Psalms II, AB, p. 61. 
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2517 rrPS*?n (taiptyôt) 

tôlã', tôlè'â, tôla'at. Verme, escarlata, carmesim. Todas as três formas dessa palavra 
significam originalmente "verme", "coro", "larva"; duas delas (tôlã' e tôla'at) significam 
também "escarlata", "carmesim". Os vermes que essas palavras designam são 
provavelmente as larvas de certos tipos de insetos, basicamente moscas, traças e besouros. 
No AT com freqüência denotam a fragilidade e a insignifôncia do homem (Jó 25;6; SI 22.6 
[71; Is 41.14); tais vermes são de um tipo que devora matéria em decomposição (Êx 16.20), 
inclusive cadáveres (Is 14.11; 66.24; neste sentido cf. também especialmente tültu em 
acadiano: Gilgamesh recusou-se a acreditar que Enkidu estava morto até que um verme 
caiu do seu nariz; veja-se ANET, p. 90). Esses vermes são de um tipo que se alimenta de 
várias plantas (Dt 28.39; Jn 4.7), um fato que ajuda a entender a relação entre "verme" 
e "escarlata". Nos tempos antigos obtinha-se uma tintura na cor carmesim ou escarlata 
brilhante a partir dos corpos dos quermes fêmeos (árabe qirmiz, de onde vem a palavra 
"carmesim"; nome científico Coccus ilicis), insetos que vivem num certo tipo de carvalho 
natural do Oriente Médio, o Quercus coccifera (vejam-se J. L A U D E R M I L K , Natural History 
58:116 e s.; R. J. F O R B E S , Studies in ancient technology, v. 4, p. 102-6). A tintura era 
altamente valorizada (Lm 4.5) e, por esse motivo, era empregada para tingir o tecido 
usado para construir o tabernáculo e para fazer roupas daqueles que ali adoravam; tôla'at 
é encontrado 26 vezes em Êxodo com o sentido de "(pano da cor de) escarlata". Pelo fato 
de ter uma cor firme e ser de um tom vermelho escuro, foi muito apropriado o uso dessa 
tintura na marcante figura de linguagem de Isaías 1.18, em que um Deus perdoador diz 
a seu povo errante: "ainda que [vossos pecados] são vermelhos como o carmesim, se 
tornarão como a lã." 

Bibliografia.: — TDNT. v. 8, p. 453-5. 
R.F.Y. 

2517 nvs^n (talpiyôt) armas (Ct 4.4). Significado incerto. 

C ^ F ^ n (taltallim). Veja o n ! 2 513c. 

CH (tõm), CTl (tãm). Veja os n~ 2 522a,c. 

2518 Pipn (tãmah) estar surpreso, estar estupefato. 

Termo Derivado 

2518a t]irrari (timmãhôn) perplexidade. 

O significado da raiz é de "estar atônito", "ficar emudecido", "estar perplexo", havendo 
aí um elemento de medo, provocado tanto pela visão de algo surpreendente ou temível (SI 
48.5 [61; Is 29.9; Hc 1.5; Ec 5.8 [7]; Jr 4.9; Sir 11.13) quanto por ouvir um som 
aterrorizante (Jó 26.11). Acontecimentos assustadores ou perturbadores podem levar as 
pessoas a se olharem surpresas (Gn 43.33) ou apavoradas (Is 13.8). O elemento de 
perplexidade e sobressalto também aparece no contexto de Isaías 14.16. O substantivo 
cognato fmah ocorre três vezes nos trechos aramaicos de Daniel (4.2 e s. [3.32 e s.]; 6.27 
[28]) com o sentido de "maravilha", ou seja, "ato impressionante", "milagre", aí também 
havendo o elemento de temor. 
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2519 nen (tammüz) 

t immãhôn. Estupefação. O substantivo hebraico ocorre somente duas vezes (Dt 28.28; 
Zc 12.4); em ambas o vocábulo aparece junto com shiggã'ôn, "loucura", e 'iwwãrôn, 
"cegueira", três substantivos rimados que denotam aspectos do juízo divino, um fator que 
freqüentemente está por trás das passagens em que ocorre a raiz tmh. 

R.F.Y. 

]inçn (timmãhôn). Veja o n? 2 518a. 

2519 non (tammüz) Tamuz. 

O nome próprio "Tamuz" deriva em última instância do sumário DUMU.ZKD), "O 
Vivificador da Criança (no ventre da mãe)", o deus do panteão mesopotâmico que era o 
patrono da cidade de Bad-tibira, localizada na planície vasta e coberta de pastagens bem 
no interior do sul da Babilônia. Tamuz era um deus da comida ou da vegetação que 
incorporava quatro aspectos diferentes: o poder na seiva que sobe pelas árvores e plantas, 
o poder na tamareira e em seu fruto, o poder nos cereais e na cerveja, e o poder no leite. 
De todos, o quarto era o mais característico; uma vez que ele simbolizava a capacidade 
misteriosa que as ovelhas tinham de parir filhotes e produzir leite com os seus poderes 
vivificadores, Tamuz tornou-se o padroeiro dos pastores, o deus da fertilidade e o produtor 
de nova vida, o qual supervisionava os currais de gado e os apriscos de ovelhas e deles 
tomava conta. 

Das três dramatizações rituais mais importantes dos sumérios (nas quais conceitos 
cúlticos eram encenados num contexto formal a fim de obrigar os deuses a realizar os 
desejos e satisfazer as necessidades dos atores), dois estavam diretamente relacionados 
com Tamuz. O primeiro era o hieros gamos, em que o rei, assumindo ele próprio a 
identidade de Tamuz, coabitava com uma sacerdotisa (que representava a deusa Inana, 
também conhecida pelo nome de Istar e que era amante de Tamuz) para assegurar que 
o poder da fertilidade se espalhasse pela natureza e assegurasse prosperidade e fartura. 
O segundo se baseava no fato observável de que o fim da primavera trazia consigo o fim 
da nova vida na natureza, o fim da época de amamentação e de as ovelhas darem cria; 
a conclusão óbvia era que Tamuz, o poder que havia produzido todas essas bênçãos, havia 
morrido! Por isso que havia todos os anos uma demonstração impressionante de luto pelo 
deus morto, no início do verão quente e seco, no quarto mês do calendário mesopotâmico 
(que eqüivale ao fim de junho e início de julho), o mês que recebeu o nome de "Tamuz", 
em homenagem ao deus. Nos rituais ele era pranteado por mulheres que representavam 
a sua mãe, a sua irmã e a jovem viúva enlutadas. Um ritual acadiano característico traz, 
num trecho, o seguinte: "No mês de Tamuz, quando Istar faz com que a população toda 
chore o seu amante Tamuz, e a família se reúne ali, Istar está presente..." (quanto ao 
texto acadiano veja-se E . EBEÍ .TNG , Tod and Leben, v. 1, p. 4 9 ) . 

Em Ezequiel 8.14 a expressão "mulheres ... chorando a Tamuz" é mencionada junto 
com diversas abominações que Ezequiel observou ocorrerem na área do templo de 
Jerusalém. Na literatura mesopotâmica Tamuz era representado como jovem, bonito, 
atraente, sem nenhuma responsabilidade (veja-se especialmente T. J A C O B S E N , Toward the 
image of Tammuz and other essays, passim). Desse modo, a adoração de Tamuz era 
basicamente (talvez exclusivamente) uma adoração estimulada pelas mulheres e sem 
nenhuma influência positiva ética ou religiosa. [Acreditando que Tamuz ressuscitou dos 
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2520 TOn (tãmak) 

mortos, muitos estudiosos têm empregado o mito para explicar ou ilustrar textos no AT, 
NT e nos apócrifos. Mas E. Yamauchi demonstrou que não há bases sólidas de que o mito 
ensinasse a ressurreição de Tamuz (Tammuz and the Bible, JBL 84:283-90). B.K.W1 Não 
é de admirar que o Deus único e verdadeiro, que não tolera rivais, tenha julgado sem 
piedade os devotos de Tamuz que havia em Jerusalém (Ez 8.17 e s.). 

Semelhante ao culto prestado a Tamuz era o de Adônis, na Síria, que pode ter sido 
uma mera variante local do culto a Tamuz. Muitos tradutores e comentaristas recentes 
(cf., e.g., BJ marg., MM, EP, Leupold, ICC) vêem em Isaías 17.10 uma referência a jardins 
plantados em honra de Adônis. Também é possível que o "desejo de mulheres" de Daniel 
11.37 seja Adônis (veja-se BJ marg.). 

R . F . Y . 

nron (Cmünâ). Veja o n? 1 191b. 
rnran (fmürâ). Veja o n? 1 164a. 
nniün (fmütâ). Veja o n? 1 169d. 
T Ç n (tãmtd). Veja o n? 1 157a. 
•'DF! (tãmím). Veja o n? 2 522d. 

2520 ~"jüFi (tãmak) apanhar, segurar, agarrar, sustentar. 

A idéia básica dessa raiz semítica ocidental é a de "segurar com firmeza". Por 
conseguinte ela aparece em paralelo com verbos como 'ãhaz, "apoderar-se de", "prender" 
(e.g., Pv 3.18). 

Na maioria das vezes a raiz é empregada em contextos que tratam de assuntos 
morais ou verdades espirituais. A primeira categoria pertence a maioria dos usos 
encontrados em Provérbios: o filho ponderado apega-se às palavras sábias de seu pai (4.4). 
Aliás, todos os que retêm a sabedoria são felizes (3.18). O homem humilde (29.23) e a 
mulher graciosa (11.16) alcançam honra, ao passo que o homem forte adquire riqueza 
(11.16). Ao contrário da mulher virtuosa, que é louvada por ser laboriosa (29.23), os 
passos da adúltera se apegam ao Sheol (5.5). Enquanto os ímpios estão presos a seu 
próprio pecado (5.22), o fiel, caso se mantenha firme nos caminhos de Deus (SI 17.5), 
obterá a recompensa divina (Is 33.15 e ss.). 

Também se usa o verbo para designar a ação soberana com que Deus ordena os 
acontecimentos da história. Ele trará julgamento aonde necessário for (Am 1.5, 8) até que 
envie o seu servo justo, a quem "susterá" em seu justo domínio sobre as nações do mundo 
(Is 42.1). Semelhantemente, em Salmos 16.5 Deus "é o arrimo" do Messias (a forma do 
verbo é um particípio ativo irregular ou um erro de escrita, caso em que se deve analisar 
como tõmêk). 

R.D.P. 

2521 bòn (fmõl), 'TiCn (fmôl), bv^lK Cetmúl), ^iCHK Citfmôl) antes, antes 
de, antes daquela época, no passado, anteriormente, recentemente, do 
passado, atualmente, em épocas passadas, ontem. 
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2522 COn (tãmam) 

A palavra fmòí e scua derivados significam "ontem'*, mas são empregada* 
isoladamente apenas seis vezes com esse aentido (1 Sm 20,27; 2 Sm 15.20; Jó 8.9; SI 90.4; 
Is 30.33; Mq 2.8; veja-se também Kclo 38.22). Em todas as 24 ocorrências, eles estão 
combinados cora ahiUhôm, tendo a frase, de alguma forma, o sentido de três dias atrás", 
"anteontem", cf., por exemplo, fmM ahílxhòm (Êx 5,81, literalmente "ontem ( e ) o dia 
anterior", o que significa "anteriormente", "recentemente", "antes". A expressão e antiga, 
aparecendo duas veies numa das cartas de Amarna, do século XIV a.C., como tumdJ 
shalshAmi (cf. Revue d Assyrtologie 11922). p. 102. linhas XIV. 16). Na literatura poética 
do AT fmól se refere ã brevidade e à insigniftcAncia tanto da vida. quando encarada do 
ponto de vista humano (Jó 8.9), quanto do tempo, quando encarado do ponto de vista 
divino (SI 90.4). 

R F Y. 

2522 —ZT (tãmam) acr completo, catar terminado. 

Termo» Derivados 

2522a tCfi (tõm) integridade. 
2522b rrçr, (tummá) integridade. 
2522c VZT. (tãm perfeito. 
2522d +C*nn (támím) perfeito. 
2522o CtO (m'tóm ) inteireza. 

tãmam pode ter função de verbo auxiliar Por exemplo, em Josué 3.16 a tradução 
literal "rias ficaram completas, elas foram cortadas" significa "leias) foram de todo 
cortadas" 

Com a idéia fundamental que o verbo apresenta de completitude. Samuel indagou 
a Jessé: "Estão aqui todos' [hdtammú] os teus filhos?" (MM, 1 Sm 16.11). CL tdmim (o 
derivado mais comum da raiz tãmam), que descreve um dia inteiro (Js 10.13) ou uma 
videira inteira e, portanto, sadia (Ez 15.5). m'tõm designa a condição saudável da carne 
(SI 38.3). tãmim especifica os sacrifícios de Israel, os quais deviam ser animais sem 
defeito algum, nesse sentido perfeito*, de modo que fossem aceitos (Lv 22.21-22) como 
tipos de Cristo, o Cordeiro divino sem defeito (1 Pe 1.19). A conversa que e tãmim (Am 
5.10) corresponde "àquilo que é integro, totalmente de conformidade com a verdade e cora 
os fatos" (BDB, p 1071) Eliú pôde assegurar a Jó: "as minhas palavras não serão falsas; 
contigo está um que tem perfeito \tâmtm \ conhecimento" (Jó 36.4), pôde fazè-lo por causa 
de sua inspiração por Deus, que é perfeito {tdmim) no conhecimento (37.16; cf. 32.8, 18; 
33.4). No sentido absoluto sôo os atos (Dl 32.4; 2 Sm 22.31 = SI 18.30 Í311) e a lei (SI 19.7 
[8]) de Iavé que são perfeitos. 

tãmam tende naturalmente a designar aquilo que é eticamente direito, correto (SI 
19.13 1141). A decisão "perfeita" (tãmim), tomada por meio de «ortea, é aquela que é 
correta (1 Sm 14.41). Quando tomada por homens, é a decisAo certa (Jz 9.16, 19). Asafe 
louvou o estar completo (tóm) ou a integridade do coração do rei Davi (SI 78.72). Usa-se 
tãmam com referênda aos mandamentos de Deus com o sentido de cumpri-los (Js 4.10). 
Diz Jó 22.3: "Tem o Todo-Poderoao interesse (...) em que faças perfeitos o« teus caminhos?". 
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2 5 2 2 D Q N (tãmam) 

Abraão recebeu instrução para ser támim (Gn 17.1), da mesma forma como aconteceu 
com todo o Israel (Dt 18.13; cf. 2 Sm 22.33; SI 101.2a, 6). Os israelitas deviam pertencer 
"inteiramente" a Deus; pois, mesmo aí, "as palavras que são traduzidas por 'perfeito' e 
'perfeição' originariamente denotavam algo diferente e inferior ao ideal de perfeição" (IDB, 
v. 3, p. 730). 

A partir da idéia de "ser gasto", como no caso de dinheiro (Gn 47.15, 18), tãmam 
assume o sentido de "chegar ao fim", "acabar", com referência ao ano (v. 18; cf. SI 102.27 
[28]). O verbo denota o término de várias ações, tais como construir (1 Rs 6.22) ou 
escrever (Dt 31.24, 30). Finalmente, refere-se à destruição de um povo (Nm 14.33). 

Dois problemas de teologia do AT dizem respeito ao verbo tãmam: a retidão 
autoproclamada e o perfeccionismo. Ilustrando o primeiro problema, Davi expressa a sua 
decisão: "Andarei dentro de minha casa com coração perfeito [tõm]n (SI 101.2b, TB; IBB, 
"... com integridade de coração"); cf. as suas não poucas declarações de retidão pessoal (SI 
7.8 [9]; 18.20). Contudo, o relacionamento com o farisaísmo do NT é "pura aparência" (KD, 
Psalms, v. 1, p. 72). "Alguns desses pronunciamentos não passam de afirmações de que 
o locutor é inocente de crimes específicos de que é acusado; outros são declarações 
genéricas de pureza de propósitos. (...) Aqueles que as fazem não estão afirmando estarem 
totalmente sem pecado, ma3 na verdade rejeitam toda comunhão com os ímpios, 
esperando que no transcurso da Providência se faça distinção entre estes e aqueles" (A. 
F. KlRKPATRICK, Cambridge Bible, Psalms, v. 1, p. lxxxvii). 

Quanto ao perfeccionismo, a não ser nas passagens acima alistadas, em que se faz 
referência ao próprio Deus, o AT resiste a declarações de perfeição total. De Noé se disse 
que ele foi tãmtm, "perfeito" (Gn 6.9; NAS, "inculpável em sua época"). Mas comparem-se 
Gênesis 9.21-23 e até mesmo a criatura "no Éden" (Ez 28.13, seja ela Adão ou Satanás, 
veja-se sãtan), que era tãmtm desde a sua criação até que nele se achou injustiça (v. 15) 
e que de modo algum era incapaz de pecar. Nas Escrituras o exemplo mais destacado de 
homem tãm, "perfeito", é Jó (Jó 1.1). Ele reivindicou ser tãm (9.21-22) e tãmtm (12.4), 
e se apegou a seu tummâ, "integridade" (27.5; 31.6), conforme o reconheceram não apenas 
a sua mulher (2.9) mas também Iavé nos céus (1.8; 2.3). Tendo por base o significado da 
raiz de tãmam, Jó era um "produto acabado", bem-feito e harmonioso (/s, v. 3, p. 909). 
Ele, contudo, prefaciou as suas próprias declarações com as seguintes palavras: "embora 
eu seja perfeito, ele demonstraria que sou perverso" (9.20, ASV). Reconheceu os seus 
pecados (7.20-21; 9.2, 15; 10.6; 14.16-17) até mesmo desde a juventude (13.26), confessou 
que não podia ser considerado inocente (9.28) e concluiu retirando as suas acusações 
apressadas contra Deus e arrependendo-se no pó e nas cinzas (42.6). Conforme ele mesmo 
explicou, "se de fato caí em erro, meu erro diria respeito somente a mim" (19.4), ou seja, 
ele não era culpado das acusações feitas por seus "amigos" (22.69) e era támim, íntegro 
em sua dedicação à pessoa e às exigências de Deus. 

tõm. Integridade, força, perfeição. A expressão l'tõm, empregada em referência à 
maneira como alguém pode atirar flechas, significa "ao acaso" (1 Rs 22.34, lit. "em sua 
simplicidade"). O plural, tummim, "perfeições", descreve o Tumim, as pedras preciosas do 
peitoral de Arão (veja-se 'ürim). 

tummâ. Integridade. Aparece cinco vezes na literatura de sabedoria do AT (e.g., Jó 2.3; 
Pv 11.3). 
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2523 TON (tmr) 

tãm. Perfeito. O vocábulo é assim traduzido em nove de suas 13 ocorrências, muitas das 
quais se referem ao patriarca Jó. Também significa "puro", "reto". O jovem Jacó é descrito 
como um homem tãm, palavra que as diversas versões traduzem de diferentes maneiras; 
"simples" (Gn 25.27, ARC), "pacato" (ARA) ou "sossegado" (KB). 

tãmim. Perfeito. Essa palavra se refere a animais que não têm nenhum defeito. O 
adjetivo também pode ser traduzido por "inteiro", "íntegro", "reto". Designa o padrão 
divino para as realizações humanas. 

Bibliografia: — DEISSLEY, A. Perfection. In: Sacramentum Verbi. v. 2, 1970. p. 658-
63. — PAYNE, J. B. Theology ofthe Older Testament. Zondervan, 1971. p. 336-8. — THAT. 

v. 2, p. 1045-50. 
J.B.P. 

CCn {temes). Veja o n ! l 223c. 

2523 TQTÍ {tmr). Aceita como raiz de; 

2523a -non (tõmer) palmeira. 
2523b t i ç n {tãmãr) palmeira. 
2523c tn7.br. (timõrá) palmeira. 
2523d trnrrn (timãrâ) coluna. 
2523e i n ç n (tamrür) salto elevado (Jr 31.21). 

tõmer. Palmeira. Praticamente todos os léxicos e traduções recentes (BDB, KB, Moffatt, 
ARA, IBB, TB) traduzem a palavra por "espantalho" em Jeremias 10.5, tendo por base a 
passagem paralela no livro apócrifo de Baruque (6.70 [gr. 69]; = Epístola de Jeremias 70 
[gr. 69]), em que o texto grego emprega a palavra probaskanion. 

tãmãr. Palmeira, Dentre as mais altas e mais graciosas de todas as árvores 
encontradas no Oriente Médio, a tamareira, Phoenix dactylifera, desempenhava 
numerosas funções na época do AT. Era empregada como marco geográfico (Jz 1.16), como 
fonte de sombra e alimento (veja-se Êx 15.27), como material de construção (Ne 8.15 e s.) 
e como modelo para artífices decorarem templos (1 Rs 6.29; Ez 40.16). [Essas "árvores de 
vida", como alguns acreditam que essas plantas eram consideradas, eram esculpidas na 
superfície de pilastras e na altura do lambrisamento do lugar santo (cf. Paul Leslie 
GARBER, A reconstruction of Solomon's temple, Archaeological discoveries in the Holy 
Land, 1967, p. 101-11; cf. 1 Rs 6.21-35). B.K.W.] A tamareira era também um símbolo de 
imponência (Ct 7.7 [8]) e prosperidade (SI 92.12 [13]). 

timõrâ. Palmeira. Este vocábulo é empregado apenas com referência à decoração 
arquitetônica. 

t imãrâ. Coluna. Palavra usada somente na designação de uma coluna de fumaça em 
Cantares 3.6; Joel 2.30 [3.3]. 

R.F.Y. 
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2524 n;n (tãnâ) 

p n q n (tamrãq). Veja o n? 1 246b. 

"inÇTl (tamrür). Veja os n?' 1 2481, 2 523e. 

]n ttan). Veja o n? 2 528a. 

2524 n jn (tând) /, assalariar. 

Termo Derivado 

2524a n]HÇ ('etoâ) recompensa. 

O sentido básico é o de "dar/pagar o preço que uma prostituta exige (por seus 
serviços)". Deve-se fazer cuidadosa distinção entre essas palavras e outras de sentido mais 
positivo e que também indicam a ação de "assalariar", "contratar", tais como éãkar, 

maskeret e pe'ullâ. BDB postula que duas raízes, tny e tnn, estão associadas a esse grupo 
de palavras, sendo que ambas são aparentadas de ntn. A raizytn/ntn, "dar", "pagar", pode 
na verdade ser a que, em última instância, deu origem ao grupo; KB (p. 101) afirma que 
'entan (raiz ntn) é a predecessora de 'etnan, da qual mais tarde se desenvolveu 'etnâ. 

De qualquer modo, em tempos recentes a maioria dos estudiosos pressupõe alguma 
relação com ntn por mais distante que seja. Se foi esse realmente o caso, tãni5, por sua 
vez, poderia ter derivado de 'etnâ como um verbo denominativo. Talvez também devamos 
assinalar Ezequiel 16.33, em que nedeh e neden (cf. o acadiano nadãnu, "dar", "pagar", 
cognato da raiz hebraica ntn) eqüivalem a 'etnan em 16.31, 34, 41. 

As passagens do AT em que ocorre esse grupo de palavras: a) estão sempre em 
contextos de condenação, e b) sempre têm em vista considerações espirituais e/ou 
prostituição cultuai. Deuteronômio 23.18 [19J declara que os salários obtidos por meio de 
prostituição não deviam ser trazidos como oferta à casa do Senhor. Miquéias 1.7 mostra 
que tais salários (nesse caso quase certamente provenientes de prostituição ritual) serão 
destruídos por Deus. Em outras passagens as palavras são empregadas num sentido 
figurado, geralmente de apostasia religiosa, como em Isaías 23.17 e s. e Oséias 8.9 e s. Em 
nenhum outro lugar a mistura dos sentidos literal e figurado é melhor ilustrada do que 
em Oséias 2.12 [14] e seu contexto, em que a infidelidade de Gômer com Oséias é um 
paradigma chocante da infidelidade de Israel com Deus. 

R.F.Y. 

2525 *H3n ( tãnâ ) //, contar, recitar. Ocorre somente no piei (Jz 5.11; 11.40). 

HWSn (fnú 'â). Veja o n! 1 317a. 

r ç r j ) (fnúbâ). Veja o n? 1 318c. 

yan (fnük). Veja o n? 2 527a. 

-OTjV) (tTnümà). Veja o n? 1 325b. 

r&Kvi (fnúpâ). Veja o n? 1 330b. 

2526 "liDH ( t annür ) fornalha, forno. 
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2528 ]3n (tnn) 

A palavra denota basicamente o fogareiro ou forno relativamente pequeno e às vezes 
portátil e não a fornalha, que é maior. Feitos de barro e freqüentemente enterrados no 
chão, possuíam formato cilíndrico ou de colmeia e tinham entre 60 e 90 centímetros de 
diâmetro. (Fornos parecidos ainda hoje são feitos e usados no interior da Palestina.) Pães 
e outros alimentos eram assados ali (Lv 2.4; 7.9; 26.26; cf. também 11.35; Êx 8.3 [7.28]), 
e aparentemente uma área especial na zona noroeste da antiga Jerusalém era reservada 
para os padeiros da cidade, pois era defendida pela Torre dos Fornos (Ne 3.11; 12.38). Em 
Gênesis 15.17 um fogareiro fumegante e uma tocha ardente representam a presença de 
Deus numa teofania ígnea. O calor de um forno é empregado como símile de ira e paixão 
em Oséias 7.4, 67 e de fome destruidora em Lamentações 5.10. As chamas do juízo divino 
são representadas por um forno ardente em Isaías 31.9 e Malaquias 4.1 [3.19] (cf. também 
Sir 48.1), bem como em Salmos 21.9 [10]; G. R. Driver estabelece um paralelo entre essa 
passagem e um texto em babilônio antigo (em Archiv für Orientforschung 18:129). 

R.F.Y. 

DTÍ3FI ( tanhúm ) . Veja o n? 1 144d. 

yTi (tannin). Veja o n! 2 528b. 

2527 "pn (tnk). Aceita como raiz de: 

2527a (fnük) lóbulo (da orelha) (Êx 29.20; Lv 8.23, 24; 14.14, etc.). 

2528 jjH (tnn). I. Aceita como raiz de: 

2528a t]TJ (tan) Dragão, baleia, chacal 
2528b fp3T) (tannin) monstro marinho. 

tan. Dragão, baleia, chacaL A palavra tan é atestada somente em algumas formas do 
plural, das quais a mais comum é tannim, que em algumas versões é traduzida por 
"dragão", "baleia", em razão de uma confusão com o substantivo singular tannin, "monstro 
marinho" (q.v.). A mesma confusão ocorre no próprio TM de Ezequiel 29.3; 32.2, em que 
o contexto exige que tannim seja traduzido por "monstro marinho" ou algo parecido. O 
chacal (Canis aureus), um animal que se alimenta de carniça, era muitas vezes visto a 
perambular pelas ruínas de cidades abandonadas e, desse modo, quase sempre usado 
como símbolo de desolação e de juízo divino contra nações e indivíduos pecadores. 

tannin. Dragão, monstro marinho, serpente, baleia. (A ARA interpreta "chacal" em 
Lm 4.3.) A palavra denota "qualquer réptil grande" (Êx 7.9, ASV marg.) e em duas 
oportunidades aparece com a grafia tannim no TM (Ez 29.3; 32.2), aparentemente por 
causa da confusão com o plural de tan, "chacal" (como em BDB). Em Lamentações 4.3 o 
contexto exige "chacais" em lugar de tannin; o qerê, aliás, traz tannim. Caso o nome da 
fonte mencionada em Neemias 2.13 se deva aos chacais que ali bebiam (como o entendem 
a ASV e a RSV), nessa passagem tannin seria um plural aramaizado; a LXX traduz por tõn 

sykõn, "das figueiras", possivelmente a partir de um texto hebraico que trazia t 'nym. 

Referindo-se a qualquer coisa desde grandes cobras (Êx 7.9-10, 12; Dt 32.33; SI 91.13) até 
imensas criaturas marinhas (Gn 1.21; SI 148.7), tanninJm também é utilizado num 
sentido figurado para denotar os adversários mais poderosos de Deus, sejam da natureza 
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2529 ]Ti (tnn) 

(Jó 7.12) sejam nações (Babilônia: Jr 51.34; Egito: Is 51.9; Ez 29.3; 32.2; veja-se 
especialmente A. HEEDEL, The Babylonian Genesis, p. 102-14). O ugarítico tnn se refere 
a um monstro marinho mitológico, e certos trechos em que ocorre essa palavra cognata 
lembram várias passagens do AT que mencionam tanntn, inclusive Salmos 74.13 e s. e 
especialmente Isaías 27.1 (cf. ANET, p. 138). Se, como parece provável, os escritores do AT 
empregaram tais temas dos poetas cananeus, fizeram-no somente de uma forma literária 
e totalmente desmitologizada (no melhor sentido da palavra!), com o intuito de realçar o 
fato de que o único Deus verdadeiro sempre derrota todos os seus inimigos (veja-se J. 
BRIGHT, The authority of the Old Testament, p. 129, 178-80). 

De um modo mais particular, os profetas de Israel empregaram essa imagem para 
mostrar o poder que o Senhor tem, na história, sobre os seus inimigos políticos (Jr 51.34; 
Is 51.9) e, depois da história, sobre o poder espiritual último e derradeiro (Is 27.1; cf. Rev. 
12; 13). Quanto ao uso pela Bíblia de alusões mitológicas, vejam-se os comentários 
criteriosos de M. Dahood, em AB, Psalms I. p. xxxv, e também E. B. SMICK, Mithology and 
the book of Job, JETS 13:101-8. 

R.F.Y. 

2529 ]X1 {tnn). U. Aceita como raiz de: 
2529a ( 'etnan) paga de prostituta (e.g., Ez 16.34, 41; Is 23.18). Uma 

variante de 'etnâ (q.v.). 

nps:n (tanshemet). Veja o n! 1 433b. 

2530 (tâ'ab) detestar (piei), ser abominável (nifal), agir abominavelmente 
(hifil). Verbo denominativo. Não ocorre no qal. 

Substantivo de Origem 

2530a tn^^in (tô'e6â) costume abominável, coisa abominável 

Verbo atestado 22 vezes no AT, tã'ab jamais ocorre no grau qal. A grafia alternativa 
tá 'ab aparece no piei em Amós 6.8. 

Visto que nunca aparece no grau qal, talvez o verbo derive do substantivo, e não o 
contrário (assim entende BDB), pois o piei é com freqüência um grau denominativo. No piei 
os significados básicos são os de "detestar", "sentir nojo de", num sentido físico (Jó 9.31; 
19.19; 30.10; SI 107.18), e de "rejeitar", "excluir", por razões rituais ou éticas (Dt 7.26; 
23.7 [81). Muitas vezes os dois sentidos se mesclam (Am 5.10; Mq 3.9). De uma forma ou 
de outra o sujeito pode ser Deus (SI 106.40) ou o homem (Is 49.7). No hifil o verbo tem o 
sentido de "fazer coisas abomináveis/detestáveis" (1 Rs 21;26; SI 14.1; 53.1 121; Ez 16.52), 
ao passo que no nifal significa "ser repugnante", "ser detestável" (1 Cr 21.6; Jó 15.16; Is 
14.19). 

tô'êbâ. Costume abominável, coisa abominável, abominação. A freqüência desse 
vocábulo atesta a sua importância: 117 vezes ao todo. (Quanto à notória expressão 
"abominação de desolação", veja-se no verbete sháqats.) 
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2531 i7i?n (tã'â) 

São várias as conotações de tô'ébâ (quanto a um estudo completo e recente do 
substantivo e do verbo, cf. P. HUMBERT, Le substantif to'êbã et le verbe t'b dans 
l*Ancien Testament, ZAW 72:217-37). Tal como ocorre com o verbo, com o substantivo a 
abominação pode ser de natureza física, ritual ou ética e pode causar repulsa em Deus ou 
no homem. Partilhar uma refeição com um hebreu era ritualmente ofensivo para os 
egípcios (Gn 43.32), como também o era oferecer certos tipos de sacrifício (Êx 8.22). O 
homossexualismo e outras perversões são repulsivas a Deus e são colocados sob o juízo 
divino (Lv 18.22-30; 20.13). A idolatria (Dt 7.25), os sacrifícios humanos (Dt 12.31), comer 
animais ritualmente impuros (Dt 14.3-8), sacrificar animais defeituosos (Dt 17.1), 
envolver-se com ocultismo (Dt 18.9-14), realizar transações desonestas (Dt 25.13-16), 
praticar prostituição cultuai (1 Rs 14.23 e s.) e atos semelhantes de desobediência (para 
mais outras sete abominações, veja-se a lista em Pv 6.16-19) certamente trariam a ira de 
Deus sobre aqueles que os cometessem. Doze vezes o livro de Provérbios utiliza a 
expressão "é abominável ao SENHOR". Em Salmos 88, uma oração em que se pede ajuda 
e que foi escrita por um homem que estava para morrer, enfatiza-se a aparência 
fisicamente repugnante de um tô'êbâ; os antigos amigos do homem o evitam porque o 
consideram algo horroroso (SI 88.8 [91). 

Às vezes se emprega tô'€bâ como sinônimo de "ídolo", como em Isaías 44.19, ou 
mesmo de uma divindade pagã específica, como em 2 Reis 23.13, em que Milcom é 
chamado de "abominação dos filhos de Amom", em paralelo com "Astarote, abominação 
[shiqqüts1 dos sidônios", e "Camos, abominação [shiqqúts] dos moabitas". No outro 
extremo do espectro, até mesmo a oração é uma abominação se for feita por alguém que 
se recusa a obedecer à Palavra de Deus (Pv 28.9). 

Conquanto tô'êbâ inclua aquilo que é estética e moralmente repugnante, o sinônimo 
sheqets denota aquilo que é cultualmente impuro, especialmente a idolatria. 

Bibliografia: — THAT, v. 2, p. 1051-4. 
R.F.Y. 

2531 nyn (tã'â) vaguear, perambular, desgarrar. 

Termo Derivado 

2531a - ™ i n (tô'á) erro. 

O verbo tã'â significa "vaguear", "cambalear", "extraviar-se", "perambular". Ocorre 
na maioria das vezes no grau qal, mas também aparece duas vezes no nifal (Jó 15.31; Is 
19.14) e freqüentemente no hifil (com sua costumeira ênfase causativa). tã'â, atestado 
somente em Ezequiel 13.10 (hifil), é provavelmente uma formação secundária dessa raiz. 

É possível vaguear num sentido físico (cf., e.g., Gn 21.14), cambalear devido à 
embriaguez (cf. Is 28.7), e extraviar-se ou desgarrar-se num sentido mental, moral ou 
espiritual (SI 95.10 e em muitas outras passagens). Em Salmos 58.3 14] se diz que os 
ímpios se desviam desde o momento em que nascem. A passagem mais conhecida em que 
aparece taâ é Isaías 53.6, em que as conotações física e espiritual se mesclam 
belissimamente: "todos nós andávamos desgarrados como ovelhas..." Embora, no passado, 
os pastores de Israel tenham feito as ovelhas se desgarrarem (Jr 50.6), no futuro o filho 
de Davi será o pastor delas (Ez 14.11). 
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2532 •JOTt (tô'aO 

tô'â. Erro, obstáculo. O substantivo claramente transmite os mesmos significados 
básicos do verbo. 

Bibliografia: — TDNT. v. 6, p. 233-6, — THAT. v. 2, p. 1055-6. 
R.F.Y. 

rriVJt) (ftúdâ). Veja o n? 1 575g. 

(Cãlà). Veja o n? 1 624n. 

(ita'ãlülím). Veja o n? 1 627f 

-Qbyr, (ta'âlummâ). Veja o n? 1 629a. 

(ta'ãnúg). Veja o n? 1 648c. 

r n ç n (ta'ãnit). Veja o n? 1 652f 

2532 (tá'ae) enganar (pilpel), maltratar (hitpalpel). Não ocorre no qal. 

Termo Derivado 

2532a itrUF)I?n (ta'tu'im) erros, faltas. 

O verbo significa "zombar" e aparece apenas duas vezes no AT. Em Gênesis 27.12 
Jacó tem medo de Isaque pensar que está zombando dele caso finja ser Esaú. Em 2 
Crônicas 36.16 o povo de Judá é criticado por ter ridicularizado os profetas; no mesmo 
versículo se usam dois outros verbos que têm, respectivamente, os sentidos de "zombar" 
e "desprezar". 

t a t u l m . Erros, falteis. Este substantivo plural abstrato significa "zombaria" e, tal como 
o verbo, ocorre apenas duas vezes (Jr 10.15 = 51.18). Empregado na expressão "obra de 
enganos" (IBB), é o epíteto de um ídolo, sendo usado em paralelo com hebel, "falta de 
valor", "insubstancialidade". Por esse motivo os ídolos enganam os homens e zombam de 
Deus. 

HDiJn (fupâ). Veja o n? 1 583c. 

mü^H (ita'ãtsumã). Veja o n? 1 673e. 

(toVzr). Veja o n? 1 692e. 

r:2ni?Fl (ta'ãrubà). Veja o n? 1 686d. 

C^rupn (ta'tu'im). Veja o n? 2 532a. 

(tõp). Veja o n? 2 536a. 

rn^zn (tip 'ãrâ). Veja o n? 1 726b. 

iVSn (tappüah). Veja o n? 1 390c. 

rr^BH (tepôtsà). Veja o n? 1 745b. 

2533 (tuplnim) pedaços quebrados. Palavra usada somente em Levítico 6.14 
[21J. Significado incerto. 
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2536 *]Dn (tãpap) 

2534 (tãpal) I, mostrar-se "indigesto", desagradável (somente no hitpael). 

Termos Derivados 

2534a *?5n (tãpêl) tolo (Lm 2.14; Jó 6.6, somente). 

2534b tnb^n (tiplâ) loucura 

O verbo é encontrado somente em 2 Samuel 22.27, e, uma vez que o versículo 
correspondente em Salmos 18 traz a raiz pãtal (SI 18.26 [271) em vez de tãpal, talvez se 
deva supor que pãtal tenha sido a raiz original também em 2 Samuel (cf. ARA e 
Englishman's Hebrew and Chaldee concordance, p. 1055). De um modo ou de outro, 
deve-se fazer distinção entre tãpal I e tãpal II, a raiz de que derivou tãpêl, "caiação". 

A raiz tpl I e seus derivados têm "loucura", "tolice", como seu significado básico, mas, 
conforme se vê em Jeremias 23.13, a loucura é uma loucura pecaminosa, não uma mera 
fraqueza mental. O tratamento clássico desse importante conceito do AT, bem como de 
muitas outras palavras assim traduzidas, é ainda o de Geerhardus Vos, HDB, v. 2, p. 43 
e s. É possível que Aitofel, 1ãhítõpel, conselheiro de Davi e que numa hora gozou de 
confiança e noutra foi considerado traidor, signifique "(meu) irmão é loucura" ou "irmão 
da loucura" (veja-se especialmente 2 Sm 15.31). 

tiplâ. Loucura, tolice. A ARA traduz por "falta" em Jó 1.22. A IBB revocaliza como fpillâ 
e traz "clamor" em Jó 24.12, mas sem base suficiente. Palavra atestada apenas três vezes. 

R.F.Y. 

2535 (tpl). II. Aceita como raiz de: 
2535a bSTl (tãpêl) caiação (Ez 13.10, 11, 14, 15; 22.28). 

O significado é incerto. Alguns pensam que é a argamassa de qualidade inferior que 
contribui para a queda de um muro ou parede (IBB); outros crêem que é a caiação que 
cobre os defeitos do muro ( A R A ) . 

R.F.Y. 
rftçr, (fpillâ). Veja o n! 1 776a. 
n ^ D H (tipletset). Veja o n? 1 778c. 

2536 (tãpap) tocar pandeiro. Verbo denominativo. 

Substantivo de Origem 

2536a t^tn (tõp) pandeiro, tamborim. 

tãpap é atestado apenas duas vezes. Provavelmente é derivado de tõp (assim o 
entendem BDB, KB; veja-se S. B. FLNESINGER, HUCA 3:64). Em Salmos 68.25 [26] tem o 
sentido de "batucar" tamborim (a ARA não utiliza verbo; a IBB traz "tocar"); em Naum 2.7 
[8], o de "bater" no peito. 
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2537 "l|in (tapar) 

tõp. Tamborily pandeiro. O substantivo tõp é um termo genérico para tamborins e 
tambores médios (os instrumentos de percussão mais comuns nos tempos antigos), dos 
quais foram encontrados exemplares em escavações no Egito e na Mesopotâmia. Com 
freqüência, mas nem sempre (cf., e.g., 1 Sm 10.5), eram usados por mulheres e aparecem 
em contextos de diversão (Gn 31.27; 2 Sm 6.5; 1 Cr 13.8; Jó 21.12; Is 5.12; 24.8; Jr 31.4), 
de vitória na guerra (Êx 15.20; Jz 11.34; 1 Sm 18.6; Is 30.32) e, acima de tudo, de louvor 
ao Senhor. Entretanto, o tamboril não está entre os instrumentos mencionados em 
Crônicas e preceituados para a adoração no templo (1 Cr 15.16-24; 16.4-6, 42; 25.1-6). 
Somente na procissão que levou a arca a Jerusalém é que se usaram tambores (1 Cr 13.8). 
Tambores também são mencionados em três salmos (SI 81.2 [31; 149.3; 150.4). Em Jó 17.6 
a KJV traz "tamboril" como tradução do hebraico tõpet (mas essa palavra, provavelmente 
derivada da raiz twp, é mais bem traduzida por "cuspir" [ ARA ] ) . 

R.F.Y. 

2537 HDn (tápar) costurar (e.g., Gn 3.7; Jó 16.15). 

2538 ÒSH (tãpaé) apanhar, manejar, segurar. 

Esse verbo aparece 49 vezes no grau qal e 15 vezes no nifal. Também é atestado uma 
vez no piei, em Provérbios 30.28, em que, à luz do contexto, provavelmente se deve 
traduzir por "podes apanhar uma lagartixa nas mãos" (cf. ARA, IBB, BDB). 

O verbo basicamente significa "capturar", "segurar", às vezes preparando-se para 
uma outra ação. É, portanto, empregado para designar a ação de capturar pessoas (2 Rs 
14.13) ou cidades (Js 8.8) ou de empunhar armas para usá-las (Am 2.15) ou ainda de 
apanhar instrumentos musicais para tocá-los (Gn 4.21). Desse modo o verbo também 
possui o sentido figurado de "ser hábil" ou "ser destro" na lei (Jr 2.8) ou na guerra (Nm 
31.27). Os usos figurados do verbo são, de fato, os mais interessantes. Em Salmos 10.2 
se diz que os ímpios são apanhados em seus próprios estratagemas, enquanto em Ezequiel 
14.5 o Senhor manifesta a sua intenção de capturar ou aterrorizar os corações de seu 
povo, o qual está adorando ídolos. Provérbios 30.9 adverte contra apanhar ou profanar o 
nome de Deus e é um exemplo excelente de como a literatura de sabedoria do AT 
pressupõe a legislação mosaica (Êx 20.7; Lv 19.12; Dt 5.11). 

R.F.Y. 

2539 r.2h (tõpet) Tofete. 

Uma forma alternativa, topteh, se encontra em Isaías 30.33, em que a TB traz 
"Tofete", e a ARA e a IBB, "fogueira". Quanto a tõpet I, "cuspir" (Jó 17.6), veja-se tãpap. 

O nome "Tofete" designava um local no vale dos filhos de Hinom (2 Rs 23.10; Jr 7.31 
e s.; 19.6), onde crianças eram oferecidas em holocausto a divindades pagãs. Mais 
especificamente, "Tofete" eram "altos" (Jr 7.31-32), santuários ao ar livre, situados muito 
provavelmente num ponto do lado de fora do extremo sul de Jerusalém, onde o vale de 
Hinom se encontra com o vale de Cedrom, nos arredores de Aceldama, o "Campo de 
Sangue" (At 1.19; veja-se J. SlMONS, Jerusalem in the Old Testament, p. 12, 230). A 
menção que Jeremias faz ao "vale dos cadáveres e da cinza" (Jr 31.40) talvez diga respeito 
à terrível prática de sacrifício de crianças em Tofete. Visto que a palavra hebraica 
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2539 r e n (tõpet) 

mãqôm, "lugar", é muitas vezes usada como termo técnico com o sentido de "altar" (BDB), 
é provável que se deva traduzir "o lugar de Tofete" (Jr 19.13) por "o santuário (pagão) de 
Tofete". O lugar em si era provavelmente um buraco largo e profundo que tinha uma 
fogueira de lenha em brasa (Is 30.33), na qual as pobres crianças eram lançadas. A partir 
da forma abreviada gê hinnõm, "vale de Hinom" (vejam-se especialmente Js 15.8; 18.16), 
um local tão infame que também podia ser chamado simplesmente de "o vale" (Jr 2.23), 
surgiu a palavra grega geenna, "Geena" (TB; ARA, "inferno"; para uma análise completa, 
veja-se TDNT, v. 1, p. 657 e s.), a palavra usada no NT para descrever o local do castigo 
eterno e ardente para todos aqueles que morrerem sem ter manifestado a fé em Cristo. 

A origem do vocábulo "Tofete" é obscura (acerca de várias teorias, vejam-se W. 
Robertson S M I T H , Lectures on the religion of the Semites, ed. rev., p. 377, nota 2; W. F. 
A L B R I G H T , Yahweh and the gods of Canaan, p. 275). A própria palavra é usada como 
substantivo comum com o sentido de "local de sacrifício de crianças" (cf. A L B R I G H T , op. cit., 
p. 237 e s.; A . M E N E N , Cities in the sand, p. 56-63). Sua vocalização pode ser original 
(observe-se a forma alternativa topteh), embora a maioria dos comentaristas pressuponha 
que algum escriba intencionalmente alterou a vocalização para ficar igual à de bõshet, 
"vergonha". 

Entre os antigos israelitas o sacrifício de crianças, embora presumivelmente pouco 
freqüente, ainda assim era suficientemente comum a ponto de exigir sua total proibição 
nas leis mosaicas (Lv 18.21; Dt 18.10). A despeito das severas advertências do Senhor, 
tanto Acaz (2 Cr 28.3) quanto Manassés (2 Rs 21.6) queimaram os seus filhos como 
ofertas. Tais holocaustos eram geralmente oferecidos "a Moloque" (e.g., 2 Rs 23.10), o que 
pode ter o significado de "a (o deus amonita) Milcom/Moloque" (veja-se 1 Rs 11.5, 7) ou 
de "como sacrifício" (veja-se o oportuno estudo de A L B R I G H T , op. cit., p. 236); de uma forma 
ou de outra, "Moloque" pode ser mais um outro exemplo de alteração deliberada, feita por 
um escriba, para acompanhar a vocalização de bõshet. 

E bem compreensível que Jeremias tenha atacado a prática abominável de sacrifício 
de crianças em Tofete, no vale de Hinom, e tenha predito juízo divino contra aqueles 
envolvidos em tal ofensa (Jr 7.31-34; 19.1-15). O bom rei Josias, contemporâneo de 
Jeremias, profanou Tofete de modo que ninguém mais pôde praticar o ritual ali (2 Rs 
23.10). 

DeVaux coletou dados acerca de sacrifício de crianças (Al, p. 441-6) e chegou à 
conclusão de que isso teve origem na cultura cananéia, foi largamente praticado em 
Cartago e "chegou a Israel, vindo da Fenícia, durante épocas de sincretismo religioso" (p. 
446). Obviamente não era um sacrifício costumeiro, sendo reservado, mesmo em Cartago, 
para épocas de emergência nacional. Albright (op. cit.) assinala que a prática era 
disseminada nas colônias fenícias, mas pouco comum na própria Fenícia, e atribui isso à 
influência salutar da religião de Israel. 

R.F.Y. 
n?n (tõpet). Veja os n?8 2 499a, 2 539. 
ITipn (tiqwâ). Veja os n?* 1 994d, e. 
Htfipn (fqümá). Veja o n°. 1 999g. 
iripn (itãqòa0. Veja o n? 2 541b. 
ns - f jp (fqüpâ). Veja o n? 2 001a. 
rppH (taqqtp). Veja o n? 2 542b. 
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2540 ]pn (tãqan) 

2540 ipn (tãqan) endireitar (Ec 1.15; 7.13; 12.9). 

2541 iípr. (tãqa1) golpear, atingir, bater palmas, soar (instrumento). 

Termos Derivados 

2541a i?pn (téqa0 som (SI 150.3). 

2541b inpH (tó<7Òa0 trombeta (Ez 7.14). 

tôça' é atestado 66 vezes no grau qal e três vezes no nifal. O verbo transmite três 
significados distintos, mas ao mesmo tempo relacionados: 1) "atirar", "bater"; 2) "tocar 
(uma buzina)"; 3) "bater (palmas)". Tocavam-se trombetas para reunir o povo (Nm 10.2), 
soar o alarme (Jr 6.1; observe-se o trocadilho com o topônimo fqôa"Tecoa") e como sinal 
de regozijo (2 Cr 23.13) ou de triunfo (Js 6.20). Bater palmas também era sinal de alegria 
(SI 47.1 (21) ou de triunfo (Na 3.19), e bater as mãos nas mãos de outrem (o que tinha 
uma função semelhante ao moderno aperto de mãos) tinha o sentido de comprometer-se 
como fiador numa transação comercial (Jó 17.3; Pv 6.1; 11.15; 17.18; 22.26). 

Bibliografia: — TDNT. v. 7, p. 76-85. 
R . F . Y . 

2542 spr, (tãqêp) subjugar. 

Termos Derivados 

2542a ^pFl (tõqep) autoridade, poder, força. 

2542b ^ p H (taqqíp) poderoso, forte. 

O verbo e o substantivo aparecem três vezes cada um; o adjetivo é atestado apenas 
uma vez. Cada um dos três vocábulos possui uma forma cognata correspondente em 
aramaico e aparece nesse idioma com significados semelhantes. O verbo hebraico tem o 
sentido de "sobrepujar", seja Deus em relação ao homem (Jó 24.20), seja um homem em 
relação a outro (Ele 4.12), seja a aflição e angústia em relação aos ímpios (Jó 15.14). O 
substantivo se refere ao "poder", "força" ou "autoridade" de um reino (Dn 11.17) ou de um 
governante (Et 9.29; 10.2). Em geral os comentaristas estão de acordo que, em Eclesiastes 
6.10, Deus é o substantivo não expresso que é qualificado pelo adjetivo; o versículo 
ressalta, então, o fato de que Deus é mais poderoso do que o homem. 

R.F.Y. 

~ih (tõr). Veja os nf 2 500a, c. 

ITGin (tarbút). Veja o n°. 2 103e. 

(tarbit). Veja o n! 2 103f 

2543 EiHFi (tirgêm) interpretar, traduzir. 
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2545 CTDin ( f ráplm) 

O verbo tem raiz com quatro consoantes e é encontrado apenas uma vez no AT (Ed 
4.7), numa forma construída por analogia com o particípio pual: meturgãm. Conquanto 
freqüentemente associada com o acadiano ragãmu, "gritar", e com o ugarítico rgm, "falar", 
a palavra hebraica é, talvez, melhor descrita como um denominativo derivado do acadiano 
targumãnu, "intérprete", "tradutor" (assim o entende KB), que por sua vez provavelmente 
deriva do hitita (cf. C. R A B I N , Orientalia 3 2 : 1 3 4 - 6 ) . Em Esdras 4 . 7 o verbo tem a 
finalidade de introduzir o mais longo dos dois trechos aramaicos do livro de Esdras (4.8-
6 .18 ; 7 . 1 2 - 2 6 ) . O aramaico era a língua franca do Oriente Médio durante o período do pós-
Exílio e, por esse motivo, era usada na correspondência entre os governantes dos vários 
países. O verbo tirgêm foi posteriormente utilizado na literatura midráxica com o sentido 
tríplice de "recitar", "traduzir", "interpretar" (cf. M. G E R T N E R , Bulletin of the School of 
Oriental andAfrican Studies 2 5 : 1 7 ) , e hoje em dia aparece na forma modificada tarjumãn, 
"drogomano", "turgimão", para designar (entre outras coisas) o guia turístico egípcio, 
alguém que "explica" ou "interpreta" para seus clientes os locais e costumes egípcios. 
Paráfrases do AT em aramaico oral (a partir do período do pós-Exílio) e escrito (a partir 
da era pré-cristã, conforme o demonstra o Targum de Jó, encontrado em Qumran) são 
conhecidas como "targuns" ou "targumim", e só agora a sua importância para uma 
compreensão melhor do N T está sendo devidamente investigada (cf. M . M C N A M A R A , 

Targum and testament). 
Bibliografia: — L E V E Y , Samson H. The Messiah, an Aramaic interpretation, the 

messianic exegesis of the targum. Cincinnati, Hebrew Union College—Jewish Institute of 
Religion, 1974. 

Quanto ao Targum de Jó, veja-se J. P. M. van der PLOEG & A. S. van der WoUDE. 
Le targum de Job de la grotte XI de Qumran. Brill, 1970. 

R . F . R . 

nç^nn (tardêmâ). Veja o n? 2 123a. 

nçnif, (frümâ). Veja o n? 2 133i. 

rrpnin (frümit). Veja o n? 2 133j. 

nynrn (frü'â). Veja o n! 2 135b. 

2543.1 n n n (tirzá) cipreste. Significado e derivação incertos. 

nçnn (tormâ). Veja o n? 2 169c. 
rrc-in (tarmtt). Veja o n! 2 169d. 

2544 p n (tõren) mastro (Ez 27.5; Is 30.17; 33.23). 

nbsry\ (tar'êlâ). Veja o n? 2 188c. 

2545 ETD^n (frãplm) idolatria, ídolos, ídolos do lar, imagem, imagens, terafins. , 

Atestada 14 vezes no AT, a palavra frãplm é um substantivo plural, provavelmente 
de origem hitita (assim entende H. A. HOFFNER Jr., Bibliotheca Sacra 124:230-8, e, JNES 
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2546 ersnn (tarshish) 

27:61-8). Em todas as passagens, à exceção de um contexto um tanto quanto ambíguo (1 
Sm 19.11-17), está claro que os terafins do Israel antigo eram ídolos pagãos do lar (cf. Gn 
31.19 com 31.30, 32; Jz 18.17 com 18.24), correspondendo em muitos aspectos aos ilánu, 
"deuses", existentes à mesma época em Nuzi (cf. A. E. DRAFFKOM, JBL 76:216-24), e 
também aos Penãtês romanos, de um período bem posterior. Parece que, no segmento 
apóstata da população de Israel, os terafins tinham a função básica de adivinhação (1 Sm 
15.23; 2 Rs 23.24; Ez 21.21 [261; Zc 10.2), num papel em que, com freqüência, são 
encontrados no mesmo contexto da estola sacerdotal (veja-se Jz 17.5; 18.14, 17, 18, 20; Os 
3.4). Provavelmente eram de origem mesopotâmica (Gn 31.19-21; Ez 21.21 [26]) e 
aparecem ao longo de toda a história israelita, desde o período patriarcal (Gn 31) até o 
pós-Exílio (Zc 10.2). 

A partir de 1926, com a descoberta e a decifração de certos documentos cuneiformes 
(especialmente aquele que é identificado como Gadd 51) na antiga Nuzi, tornou-se lugar 
comum afirmar, com base nesses textos, que Raquel roubou os terafins de Labão (Gn 
31.17-50) a fim de assegurar o direito de Jacó à herança de Labão depois que este 
morresse ou, pelo menos, garantir que o clã de Jacó tivesse liderança e poder espiritual 
(veja-se o estudo oportuno de C. H. GORDON, The world of the Old Testament, p. 129 e s., 
e BA 3:5-7). Conquanto essa abordagem seja curiosa, a legislação de Nuzi deixa implícito 
que receber o legado dos deuses domésticos (e não apenas ter a sua posse) determinava 
a liderança da famüia. Em razão disso e de outras dificuldades com a teoria de Nuzi, tem-
se sugerido que Raquel, ainda não totalmente separada de sua herança politeísta (vejam-
se Gn 35.2; Js 24.2), roubou os deuses com objetivo religioso ou divinatório. Uma prova 
em favor dessa interpretação pode ser aduzida de Josefo {Antigüidades, 18.9.5), o qual 
declara que, mesmo em épocas bem posteriores, era costume entre os habitantes da 
Mesopotâmia levar os deuses do lar consigo para todo lugar que viajassem (cf. M. 
GREENBERG, JBL 81:239-48 — embora esse testemunho tardio possa ser uma mera 
dedução de Gn). 

Ainda sem solução está o problema da natureza dos terafins em 1 Samuel 19.11-17. 
É bem pouco provável que a palavra (usada como singular; cf. RSV, "imagem") se refira 
aí a deuses do lar, visto que os arqueólogos não encontraram imagens cujo tamanho 
chegue perto do de um homem adulto (cf. W. F. ALBRIGHT, Archaeology and the religion 
of Israel, p. 114; cf. também Gn 31.34, em que pelo menos dois terafins puderam ser 
escondidos numa sela). Tem-se, portanto, levantado a possibilidade de que, às vezes, a 
palavra frãpim se refira a uma imagem na forma de uma cabeça, um busto ou uma 
máscara cúltica (cf. A. R. JOHNSON, The cultic prophet in ancient Israel, p. 31, nota 3) ou 
então de que os terafins de Mical eram "trapos velhos" (W. F. ALBRIGHT, op. cit., p. 207, 
nota 63). O tamanho e até mesmo o significado e o uso de terafins pode ter variado 
bastante ao longo dos séculos. 

Não é preciso dizer que no AT os terafins jamais foram tolerados como um acessório 
legítimo da adoração ao Senhor; na verdade eram, com freqüência, objeto da condenação 
profética (1 Sm 15.23; 2 Rs 23.24; Zc 10.2). 

R.F.Y. 

2546 CTinr] (tarshish) I, uma pedra preciosa, talvez jaspe amarelo (e.g., Êx 28.20; 
39.13; Ez 1.6). 
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2548 Knehn (tirshãtã') 

2 5 4 7 Í W T Ç I (tarshish) II, TÁRS IS . 

Deve-se fazer cuidadosa distinção entre esse topônimo, que ocorre 26 vezes no AT, e 
duas outras palavras: o antropônimo "Társis" (que é usado para duas pessoas diferentes: 
1 Cr 7.10; Et 1.14) e o substantivo comum tarshish I, uma pedra preciosa de identificação 
incerta. 

Presumivelmente Társis era uma cidade localizada em algum ponto do litoral do mar 
Mediterrâneo ou em alguma ilha desse mar. Locais desde Tarso, no oriente (Ásia Menor), 
até Tartesso, no ocidente (Espanha), têm sido propostos, sendo que as hipóteses mais 
recentes se concentram num local mais ao centro, como Tarro, na Sardenha (cf. 
especialmente W. F. ALBRIGHT, Yahweh and the gods of Canaan, p. 219 e nota 30; Y. 
AHARONI, The Macmillan Bible atlas, p. 75). Suas associações insulares ou litorâneas são 
ressaltadas em passagens como Salmos 72.10 e Isaías 23.6, ao passo que a grande 
distância a que ficava da Palestina é enfatizada em Isaías 66.19 e Jonas 1.3; 4.2. Gênesis 
10.4 e 1 Crônicas 1.7 deixam transparecer que Társis tinha vínculos pelo menos 
comerciais com as ilhas do Mediterrâneo oriental. Caso o Targum de 1 Crônicas 1.7, que 
traz "Itália" em vez de "Quitim", reflita com exatidão um dado histórico, aumenta a 
probabilidade da localização de Társis na Sardenha. 

É bem possível que mais de um local tivesse o nome de Társis, especialmente se o 
vocábulo tivesse originariamente o sentido de "refinaria" ou algo parecido, idéia defendida 
por W. F. Albright (veja-se o estudo oportuno de ALBRIGHT, Archaeology and the religion 
of Israel, 4a ed., p. 136). Lemos por vezes no AT acerca de "navios de Társis", que eram 
naus grandes e oceânicas (Ez 27.25) e transportavam todo tipo de carga valiosa, 
especialmente metais, tais como prata e ouro (1 Rs 10.22; 22.48 [49]; 2 Cr 9.21; Is 60.9; 
Jr 10.9; Ez 38.13) e também ferro, estanho e chumbo (Ez 27.12). É possível então que 
Társis tenha sido ou se tornado uma espécie de designação genérica de locais de 
mineração ou fundição de metais. E desnecessário dizer que um "navio de Társis" não 
significa necessariamente um navio construído num lugar chamado Társis; também podia 
ser simplesmente um navio de transporte de minério, caso esteja correta a etimologia 
proposta acima. As ligações desses navios com os fenícios (1 Rs 10.22; 2 Cr 9.21; vejam-se 
também os oráculos contra Tiro em Is 23 e Ez 27) mostram que eles trafegavam 
regularmente pelo Mediterrâneo, ao passo que 2 Crônicas 20.36 afirma explicitamente que 
"navios que fossem a Társis" foram construídos em Eziom-Geber (na margem norte do 
golfo de Aqaba), cidade que se ligava comercialmente com o sul e o oriente. 

Navios de Társis, tanto ancorados quanto a caminho do mar alto, devem ter 
proporcionado uma cena realmente imponente. Mas, devido ao orgulho pecaminoso de 
seus proprietários, essas naus magníficas foram destruídas numa das manifestações do 
juízo de Deus (1 Rs 22.48 [49]; 2 Cr 20.37; SI 48.7 [8]; Is 2.16). 

R.F.Y. 

2548 fcHSHn (tirshãtá') governador. 

A palavra é atestada cinco vezes no AT (somente em Ed e Ne) e vem sempre 
precedida do artigo definido. É um substantivo de origem persa e significa algo como 
"(Sua) Excelência", "(Sua) Honra". Uma comparação de Neemias 8.9 com 12.26 mostra que 
o vocábulo é hierarquicamente o equivalente persa de pehâ> "governador", um substantivo 
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2549 ]rnn (tartãn) 

derivado do acadiano e que aparece na segunda passagem. O próprio Neemias é o 
tirshãtã' em Neemias 8.9; 10.1(21; um indivíduo não identificado tem o título em Esdras 
2.63 e Neemias 7.65, 69. Se esta última pessoa foi um persa de nascimento, é de ressaltar 
que assim mesmo ele se interessou por questões tanto políticas quanto religiosas dos 
israelitas, alguns dos quais incapazes de provar a sua ascendência israelita. Da mesma 
forma o próprio papel de Neemias como governador não impediu que ele tivesse 
participação ativa na vida espiritual de seu povo. Até hoje ele serve como modelo 
exemplar de um líder político dedicado que, embora possuísse um título conferido por um 
poder estrangeiro, agiu sem fazer concessão alguma em questões espirituais. 

2549 ]PHFI (tartãn) Tartã. 

A ARA traduz o vocábulo como um nome próprio, mas pesquisas recentes 
demonstraram que esse é um título militar (cf. IBB marg. em 2 Rs 18.17 e Is 20.1, os 
únicos dois lugares no AT em que aparece a palavra). O termo foi tomado de empréstimo 
do acadiano tartãnu, "comandante do exército"; a grafia alternativa em acadiano, 
turtãnu, está refletida no texto consonantal de Isaías 20.1 (em que ocorre a forma twrtn) 
no grande rolo de Isaías encontrado na caverna 1 de Qumran, próximo das margens do 
mar Morto, em 1947. O tartãn era um oficial de alta patente na corte real da Assíria 
durante a época de Sargom (722-705 a.C.; veja-se Is 20.1) e de Senaqueribe (705-681 a.C.; 
veja-se 2 Rs 18.17) e também nos reinados de governantes assírios anteriores, embora não 
se possa dizer que tal pessoa fosse o "imediato" do rei (etimologicamente a palavra não 
tem relação com o acadiano terdennu, "segundo [cronológica ou hierarquicamente)"). 
Raramente um rei assírio confiava todo o seu exército ao comando de um tartãn, que 
poderia chefiar então uma rebelião e assumir o poder absoluto; em geral a patente de 
tartãn era exercida por dois homens, sendo que cada um comandava não mais do que 
metade do exército (A. L. OPPENHEIM, Ancient Mesopotamia, p. 102). Os nomes dos dois 
comandantes de exército assírios não são registrados, o que talvez seja um lembrete sutil 
de que a proeminência aos olhos dos homens não é necessariamente resultado da vontade 
diretiva de nosso Deus. 

R.F.Y. 
r .ÇW, (fsúmet). Veja o n? 2 243a. 

iTWOT (fshu'â). Veja o n? 2 339c. 

(tashbêts). Veja o n? 2 320c. 
nrrtàn (fshàbã). Veja o n? 2 340f 
nxnrón (tTsh&à). Veja o n? 929e. 
nptàr. (fshüqã). Veja o n? 2 352a. 
rntán (fshúrâ). Veja o n? 2 353a. 

2550 UÇr. (têsha0 nove. 

2551 -jrãPl ( fshVi ) , "S30PI (fshiV rVITEFI (fshVtt) nono. 

2552 WWjri (tish'im) noventa. 
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AS PALAVRAS ARAMAICAS 

O vocabulário aramaico recebe um tratamento breve, mas que esperamos ser útil. 
Cinco raízes importantes, as quais são especialmente significativas e diferem do hebraico, 
são tratadas em pormenores. A maioria das palavras aramaicas já está implicitamente 
analisada no exame dos cognatos hebraicos. Quando é o caso, faz-se referência a tais 
cognatos. Os verbetes mais longos são de autoria de Charles D. Isbell; o vocabulário é 
constituído de material tirado de BDB com alguns comentários e desenvolvimento feitos 
por R. Laird Harris. 

O aramaico bíblico é um parente próximo do hebraico bíblico. Para os não iniciados, 
talvez seja útil dizer que o substantivo aramaico possui uma forma definida geralmente 
terminada em qamets 'aleph ), de sentido bastante próximo do substantivo hebraico 
com o artigo definido. A forma sem esse sufixo definido é a que aparece neste Dicionário. 
A conjugação verbal também é muito parecida, mas a vocalização dos graus diverge um 
pouco da do hebraico. Os graus hebraicos qal, piei e hifil eqüivalem aos graus aramaicos 
peal, paal e hafel (q'tal, qattal e haqtel). Estes também têm graus passivo-reflexivos 
equivalentes, que começam com o prefixo hit. Não há nifal. Ocasionalmente se faz 
referência a essas formas verbais no exame das palavras aramaicas a seguir. 

Por motivo de concisão e pelo fato de que em aramaico bíblico ocorrem muitos 
empréstimos lingüísticos, em geral não apresentamos raízes hipotéticas quando não há 
verbos envolvidos, a menos que existam dois ou mais derivados. Também, em face do 
vocabulário mais reduzido, é menor o número de remissões recíprocas quando as palavras 
em questão, no que diz respeito à grafia, estão próximas umas das outras (especialmente 
quando a variação é entre 'aleph e he finais) e são praticamente adjacentes na lista. 
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2553 Co6), K2K ('abbã 0. Veja o n! 4a. 

2554 Cêb) fruto (Dn 4.9, 11, 18, 'inbeh, "seu fruto"). Veja o n? Ia. 

2555 ( 'ãbad) perecer. Uso semelhante ao hebraico. 

2556 ('êben) pedra. Uso semelhante ao hebraico. 

2557 JTISR ( ' iggfra) carta. Uso semelhante ao hebraico 'iggeret. 

2558 ( 'êdayin) então, depois disso. Cognato do hebraico 'az. Também 
empregado com as preposições b' e min (tendo o sentido de "desde"). 

2559 ('ãdãr) Adar. O décimo segundo mês dos babilônios. Também usado em 
hebraico. 

2560 TTO Ciddar) eira. Palavra não encontrada em hebraico. Possivelmente um 
empréstimo lingüístico. 

2561 "IJfTTK ('ãdargãzar) conselheiro. Empréstimo lingüístico do persa. Ocorre 
somente em Daniel 3.2, 3. 

2562 K ^ n " ^ ('adrazdá 0 corretamente, sinceramente. Empréstimo lingüís-
tico do persa. Ocorre somente em Esdras 7.23. 

('edraT) braço, poder. Veja o n? 2 682b. 

2563 Ktt* ( 'ãzã 0 esquentar, aquecer. Palavra não usada em hebraico. 
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2564 K^TK Cazdá') 

2564 ('azdã') certo, seguro, assegurado, proclamado (KB). Empréstimo 
lingüístico do persa. 

2565 ^TK ('áza/) ir, sair. Ocorre também em hebraico, embora seja incomum. 

2566 MK ( 'ah) irmão. Uso semelhante ao hebraico. 

rrVTK ('ahãwãyâ). Veja o n? 2 722a. 

2567 rnTiK ('ãhidâ) enigma. Cognato do hebraico hidâ, "enigma". 

2568 ( 'ahar) depois. Usado em hebraico como também o são as seguintes 
palavras relacionadas. 

2568a nrjt* ( 'ohõri) outro. 
2568b rr-in$ (ãhãrít) fim. 
2568c ( 'ohõrãn) outro. 

2569 ^^"HIpfjK ('ãhashdarpfnin) sátrapas. Empréstimo lingüístico do persa. 
Também usado no hebraico de Esdras e Ester. 

2570 Cêlán) árvore. O cognato hebraico é êlôn (q.v.). 

2571 Cêmetãn) terrível Cognato do hebraico 'êmá, n? 80b. 

2572 ''ÈTK (ttay) existe, existem. Usado como o cognato hebraico yêsh. 

2573 ( 'ãkal) comer, devorar. Uso semelhante ao hebraico. 

2574 ^ Cal) não. Usado como o hebraico 'al, que nega o jussivo. 

2575 Ce/) estes. Esse pronome demonstrativo é usado como o hebraico 'êlleh. Veja 
abaixo o pronome mais comum 'illên. 

2576 n ^ CÜlãh) deus, Deus. Essa é a palavra usual para designar Deus em 
aramaico bíblico. Seu estado determinativo é 'êlãhã'; o plural, 'êlãhin. É 
semelhante ao substantivo incomum hebraico 'êlõah, que é amplamente usado em 
Jó (veja o n? 93b). Difere do hebraico por não haver plural de majestade (em que a 
palavra "Deus" está morfologicamente no plural mas é tratada como singular). Em 
aramaico bíblico o plural significa apenas "deuses". 

2577 rr1?**; ('êlleh) estes. O mesmo que em hebraico, mas talvez não um empréstimo 
lingüístico. A forma aramaica usual é 'illên. Veja-se abaixo. 
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2590 Cãnap) 

2578 ftfc Cd/á) eis. Provavelmente uma variante de 'drü (q.v.). 

2579 ( 'illên) estes. Esse pronome demonstrativo é uma forma aramaica do 
hebraico 'êlleh. 

2580 ('i/té*) estes. Pronome demonstrativo. 

2581 Cãlap) miL Uso semelhante ao hebraico. 

2582 ( 'ammâ) côvado. Uso semelhante ao hebraico. 

2583 íTEi* ( 'ummã) nação. Uso semelhante ao hebraico. 

2584 Cãman) confiar, crer em. Usado somente no hafel. O particípio passivo 
significa "confiável". Uso semelhante ao hebraico. 

2585 HDK ( 'ãmar) dizer, relatar, ordenar. Usado como o hebraico amar. O 
hebraico dãbar nào possui nenhum paralelo em aramaico bíblico. Com freqüência 
se usa o verbo junto com 'ãnâ na expressão idiomática "respondeu e disse", um 
semitismo comum no NT. 

Termo Derivado 

2585a ""IQtfü (mê'mar) palavra. Usado duas vezes: Daniel 4.14; Esdras 6.9. 

rr-ÜK ('inbeh). Veja o n? 2 554. 

2586 nzi* Cãnã). Palavra geralmente utilizada para dar ênfase, como ocorre com a 
palavra hebraica correspondente 'ãni. 

2587 "pàK ('innün) elesf aqueles. Usado como o hebraico hêm. A semelhança de outros 
pronomes na terceira pessoa, pode ser usado copulativamente numa oração nominal. 

Ü W ('ãnôsh). Veja o n? 2 591. 

2588 KXTJK ( 'ânahnã 0 nós. Usado como o hebraico 'ãnahnü. 

2589 C:^ Canas) oprimir. Usado como o hebraico, que ocorre somente em Ester 1.8. 

2590 ( 'ãnap) rosto. Usado como o cognato hebraico ap, n? 133a. 
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2591 rá* ('ãnãsh) 

2591 ('ãnãsh) homem, humanidade. Usado como o hebraico 'ênôsh (n? 136a, 
q.v.), mas também pode ser usado em lugar das palavras hebraicas tsh e 'ãdãm. 
Empregado junto com bar, "filho". A expressão "filho do homem" ocorre somente em 
Daniel 7.13. A frase hebraica equivalente aparece com freqüência em Ezequiel com 
o significado de "uma pessoa". Em Daniel 7.13 refere-se a uma pessoa celeste (talvez 
num contraste intencional com as figuras precedentes de bestas), que se apresenta 
diante do Ancião de Dias na cena do julgamento. É esse versículo que Jesus aplicou 
a si próprio em Mateus 26.64 (et al.), assim dando a mais elevada significação à 
designação de "Filho do Homem", que freqüentemente atribuía a si próprio (veja-se 
bar). 

2592 ('antâ; kethib), FIK ('ãnt; qerê) tu. Uso semelhante ao hebraico 'attâ. 

2593 "prn* Cantún) vós. Uso semelhante ao hebraico 'attem. 

2594 Ry"i30K ('ãspãrnã0 completamente. Empréstimo lingüístico do persa. 

2595 "1DK ('sr). Ace i ta como ra iz de: 

2595a "HCK ( 'èsür) cadeias, prisão. Uso semelhante ao hebraico. 

2595b HDK ( 'êsãr) interdito, decreto de interdição. 

2596 Jft* ('dO madeira, viga. Usado como o cognato hebraico 'êts, mas não com o 
sentido de "árvore" (veja-se tlãn). Talvez o 'aleph esteja substituindo o presumível 
'ayin por dissimilação. 

2597 ^ ( ' ap ) também. Uso semelhante ao hebraico. 

2598 ^ O i a f c ( 'ãpãrsãyê *)• Afarsita. Empréstimo lingüístico do persa. Talvez 
título de um oficial (assim o entende KB). 

2599 ('ãpãrs'kãyê') Afarsaquita (nome de um povo). Talvez cor-
responda ao título de um oficial (KB). 

2600 RpnçyiS** Cãpãrsatekáyêr) Afarsaquita (nome de um povo). Talvez 
corresponda ao título de um oficial (KB). 

2601 ( 'app ' tôm) tesouro. Empréstimo lingüístico do persa. 

2602 ( 'etsba') dedo, artelho. Uso semelhante ao hebraico. 

tfn-.K ('arbaT). Veja o n? 2 986a. 
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2616 KTtáK ( 'ushsharnã O 

2603 jlinifc ('arg*wãn) púrpura, vermelho púrpura. Uso semelhante ao hebraico 
'argãmãn (n! 157, q.v.). 

2604 TT£ ('ãrü) eis. Derivação incerta. Provavelmente uma variante do menos comum 
alâ. 

2605 rn$ ('ãrah) caminho, modo de vida. Uso semelhante ao hebraico 'õrah (n? 
161, q.v.). 

2606 ITHl* ( aryêh) leão. Uso semelhante ao hebraico. 

2607 ('arik) apropriado, adequado. Possivelmente um empréstimo lingüístico 
do persa (assim o entende KB). 

2608 niD~íR ( 'arkubâ). Derivação incerta. Talvez derivado de b*rak (q.v.) por 
meta tese. 

2609 rDHR Car*kâ) prolongamento. Usado de modo semelhante à raiz hebraica 
'árak (n? 162, q.v.). 

2610 IHR ('ãra0 terra, mundo, chão. Usado de modo semelhante ao cognato 
hebraico 'erets, mas o sentido de "país" não está confirmado. Uma forma alternativa, 
a raq, é empregada em Jeremias 10.11a. Em aramaico o ísadeh hebraico pode ser 

representado por 'ayin ou por qoph. 

2 6 1 1 Car'i) fundo. 

2612 pHIK Cãraq) terra Uma variante de 'ara'. 

2613 SDR (es/i) fundamento. Talvez um empréstimo lingüístico do acadiano. 

2614 Cêshsheh) fogo, ofertas queimadas. Usado de modo semelhante ao 
hebraico 'êsh (n? 172, q.v.). 

2615 ^ÇR ('ãshap) encantador, feiticeiro. Usado de modo semelhante ao hebraico 
'ashshãp (n? 181, q.v.). 

2616 ('ushsharnã0 vigas, estrutura. A derivação e o significado exato 
são incertos. 

-ninOK ('eshtaddür). Veja o n! 3 021a. 

vnÇR ('ishtiw). Veja o n! 3 051. 
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2617 HK ( ' ã t ) 

2617 HK ('ãt) sinais miraculosos, maravilhas. Ocorrendo apenas três vezes, essa 
palavra é usada de modo semelhante ao cognato hebraico 'ôt (n? 41a, q.v.). 

2618 nn^ Cãtâ), KHÇ ('ãtã') vir (peal), trazer (hafel). Este é o verbo que, em 
aramaico bíblico, geralmente dá a idéia de Vir". No aramaico bíblico não existe 
cognato do verbo hebraico bô'. A palavra é usada também em hebraico (veja-se n? 
188), mas apenas 20 vezes (em contraste com os 2 500 vezes do hebraico bô'). 
Aparece no NT na expressão "Maranata" (maran-atha), "vem. Senhor!" 

2619 Cattün) fornalha. Empréstimo lingüístico do acadiano. 

T.K Citay). Veja TTK Citay), n! 2 572. 

2620 i n » Catar) vestígio, lugar. bá'tãr, com a preposição beth, é usado com 
referência ao tempo, "depois". Usado de modo semelhante ao hebraico as/ier (n? 
183d, q.v.). 

('attarü). Veja (n'tar\ n? 2 881. 
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3 

2621 3 (be) em, com, através. Preposição inseparável usada como em hebraico, exceto 
que não existe o significado "desde", "a partir de", observado em ugarítico. 

2622 (b"êsh) ser mau. O cognato hebraico tem basicamente o sentido de 
"cheirar mal", surgindo daí o sentido de "ser malvado com alguém". 

Termo Derivado 

2622a CT:K3 (biysh) mau. 

~inR3 (bã'tar). Veja o n? 2 620. 

2623 T j 3 (b'dar) espalhar. Usado como o cognato hebraico bazar. 

2624 (behal) assustar, alarmar. Semelhante ao hebraico. 

Termo Derivado 

2624a Vrn? (b'hüü) pressa. 

2625 ^03 (b'tèl) parar. O cognato hebraico aparece somente em Eclesiastes 12.3. 

2626 1*3 (bên) entre. Preposição usada como em hebraico. 

2627 i l p (bina) entendimento. Semelhante ao hebraico. 

2628 KnT3 (birtã') castelo, cidadela. Semelhante ao hebraico, à exceção de que 
o hebraico bírá inclui os significados "palácio" e "templo". 

2629 r ra (bit) passar a noite. Esse verbo denominativo não é usado em hebraico. 
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2630 (bãl) 

Substantivo de Origem 

2629a 1T2 (bayit) casa. Semelhante ao hebraico. Como em hebraico, a palavra 
inclui a idéia de "templo", a casa de Deus. 

2630 (bãl) mente. Usado somente em Daniel 6.14 [15] na expressão "pôr a mente", 
ou seja, "decidir". 

2631 (bãlã') gastar. Usado somente no pael. Palavra de uso semelhante ao 
hebraico bãlã, a qual, contudo, também ocorre no qal. 

2632 (b'lô) tributo. Empréstimo lingüístico do acadiano. 

2633 rí22 (b'ná)f (ò*7id0 construir. Uso semelhante ao hebraico. 

Termo Derivado 

2633a ]"tJ3 (binyãn) construção. Uso semelhante ao hebraico (somente em Ez 
40—42), que pode ter tomado o vocábulo emprestado do aramaico. 

2634 DJ3 (b'nas) ficar irado. Raiz não encontrada em hebraico. Palavra usada somente 
em Daniel 2.2, em que se refere à ira do rei. 

2635 (b"ã 0 pedir, desejar, fazer petição, orar, solicitar, procurar. 

Termo Derivado 

2635a (bã'ü) petição, pedido. Na liturgia judaica sempre tem o sentido de 
"oração". 

O significado básico da raiz é o de "procurar". Secundariamente a idéia de procurar 
o favor divino (=orar) ou pedir a um rei (=fazer um pedido) tem sido atestada. No pael 
(somente em Dn 4.36) acrescenta-se o elemento de ânsia, de sorte que a busca deve ser 
feita com diligência ou com um sentido de urgência. O cognato hebraico bã'ã é usado 
(embora com pouca freqüência) com o sentido de "procurar", "investigar". 

A raiz aparece apenas em Daniel, livro em que tem cinco conotações diferentes. 
Primeiro, a raiz tem a conotação de busca de uma pessoa ou grupo de pessoas que é feita 
por um grupo. Em Daniel 2.13, pessoas a serviço do rei foram enviadas com instruções 
para localizar todos os sábios do reino que, em virtude das suas associações com aqueles 
que estiveram abaixo das espectativas do rei, deviam ser mortos. Em Daniel 4.36 os 
antigos conselheiros e nobres do rei Nabucodonosor passaram a procurá-lo uma vez mais 
(para que voltasse a liderar). Em segundo lugar, a palavra se refere aos inimigos de 
Daniel, que estavam tentando encontrar motivos legais para matá-lo (Dn 6.4). Descrevem-
se como bã'ayin, "busca", as atividades por eles desenvolvidas. Em terceiro lugar, o 
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2639 "13 (bar) 

vocábulo se refere à tentativa por parte de alguém de conquistar o favor de um rei. É 
assim que, em Daniel 2.16, Daniel "pediu" (b"â) que o rei lhe concedesse mais tempo para 
poder atender à ordem de recordar e interpretar o sonho do monarca. Esse significado 
também se aplica a Daniel 2.49. Em quarto lugar, a palavra descreve o pedido (= oração) 
de compaixão e graça feito a Deus numa situação de crise real. Desse modo, em Daniel 
2.18, Daniel e os seus três amigos sabiam que seriam mortos a menos que Deus fosse 
compassivo com eles, revelando-lhes o mistério que havia embaraçado toda a nação de 
intelectuais. Daniel 2.23; 6.11, 13, se enquadram nesta categoria. Em quinto lugar, o 
verbo pode significar simplesmente "perguntar", como em Daniel 7.16. 

Nem sempre esses significados são empregados com precisão rígida. Mais de um 
sentido pode aplicar-se a uma passagem com um grande impacto simbólico. Por exemplo, 
todo capítulo 6 de Daniel gira em torno da tentativa dos inimigos de Daniel de fazer com 
que fosse morto. Como pretexto, aconselharam o rei a decretar que ninguém teria 
permissão de "fazer petição" (yib'e' bã'ú) a outra pessoa que não o próprio rei. Com 
grande habilidade literária, duas vezes o texto emprega lado a lado os sentidos três e 
quatro. É assim que nos versículos 7 e 12 a raiz b"ã' significa pedir a outro ser humano 
ou a qualquer divindade conhecida dos antigos. E exatamente essa a questão crucial para 
Daniel. Embora o autor de Daniel tenha, sem dúvida alguma, lembrado que numa ocasião 
anterior Daniel fizera um pedido a um governante humano (2.16, 49), quando a questão 
central passa a ser a da soberania divina, é somente a Deus que Daniel está desejoso de 
"orar" ou fazer um pedido, conforme os seus inimigos sabem muito bem. Está claro que 
a raiz b"á' é uma palavra chave em Daniel 6 em razão da sua importância em outras 
passagens do livro e também da sua capacidade de transmitir um amplo espectro de 
sentidos aparentemente simples. 

C.D.I. 

2636 (b"êl) proprietário, senhor. Uso semelhante ao do hebraico ba'al. 

2637 (biq'ã 0 planície. Uso semelhante ao hebraico. 

2638 -|p3 (b'qar) investigar, procurar. Um sinônimo de b"ã' (q.v.). A semelhança 
do seu sinônimo e do cognato hebraico bãqar, essa palavra pode ter um emprego 
tanto religioso (procura de Deus) quanto secular (busca). 

2639 13 (bar) I, filho. Usado como em hebraico (cf. o aramaísmo bar em SI 2.12 e Pv 
31.2). A maioria das línguas semíticas traz nun em vez de resh no fim da palavra, 
como no hebraico bén, "filho". Não é clara a origem do resh, mas observem-se as 
formas variantes Nabucodonosor e Nabucodorosor em hebraico. O plural de bar é 
grafado com nun. 

O versículo significativo é Daniel 7.13, que J. G. Machen e muitos outros têm 
interpretado como a fonte da designação que Jesus faz de si mesmo, "Filho do Homem". 
Muitos defendem que essa expressão de Daniel 7.13 significa simplesmente "homem", 
como acontece com ben adãm (Ez 2.1; etc.) em hebraico e com b'nê 'ânáshâ' (Dn 
2.38; 5.21) em aramaico. Talvez essa seja a interpretação correta. A visão de Daniel em 
7.1-14 apresenta quatro reinos simbolizados como bestas. O quinto reino é entregue a um 
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2640 - q (bar) 

animal e não a uma besta. Mas esse homem é o ser celeste que todos os seres humanos 
adorarão eternamente (7.14). Por isso, quando Jesus usou esse título, seus adversários 
não puderam provar que significava algo além do que "homem". Mas, quando Jesus 
empregou o título ao falar com os seus discípulos (Mt 24.30) e, por fim, com os seus 
inimigos (Mt 26.64), fica claro que ele se identificou com esse homem celeste de Daniel 
7.13, o qual é digno de louvor e adoração eternos. 

2640 "13 (bar) II, campo. Cf. o hebraico bary "cereal". 

2641 "^p? (b'rak) ajoelhar, bendizer. Como também ocorre em hebraico, as duas 
idéias de ajoelhar e bendizer aparecem nesse verbo. O uso é bastante parecido com 
o hebraico, pois a idéia de "ajoelhar" se restringe ao particípio ativo do peal. No 
hebraico esse sentido de "ajoelhar" aparece no qal; a idéia causativa de "fazer 
ajoelhar", no hifil; e o sentido de "abençoar", no infinitivo e no particípio passivo do 
qal, e no piei (extensamente), nifal e hitpael. O verbo designa a ação de bendizer ou 
louvar a Deus. Não é usado em referência à ação de abençoar pessoas, talvez porque 
são reduzidos os trechos em aramaico bíblico. 

Termo Derivado 

2641a " P - (berak) joelho. Palavra relacionada à raiz acima. 

2642 (b'ram) só que, porém. Derivação incerta. 

2643 1Ç3 (besar) carne. Como em hebraico, essa palavra pode referir-se literalmente 
a "carne" e também à humanidade e a criaturas em geral (Dn 4.9 [12]). Observe-se 
a expressão judaica contemporânea kosher basary "alimento permitido". 

2644 FQ (bat) bato. Uma medida de volume, 
Huey, Weights and measures, ZPEB, v. 5, 

i r a (bãtar). Veja Cãtar)y n? 2 620. 

o mesmo que em hebraico. Veja-se F. B. 
p. 916. 
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2645 33 igab) costas, lado. Em Daniel 7.6 a palavra aparece no singular no qerê, que 

entende que o vocábulo deriva da raiz hebraica gãbah. O kethib traz a forma plural, 
"lados", provavelmente derivando-a de uma raiz ganaba, encontrada em árabe. 

2646 33 (gõb) cova. Essa palavra é semelhante ao hebraico gêb, "fosso", derivando do 
verbo gúb, "cavar". 

2647 133 (gbr). Aceita como raiz de: 

2647a "123 (gbar) homem. Semelhante ao hebraico geber, que, todavia, tem mais 
acentuada a conotação de "homem forte". Mas veja-se abaixo. 

2647b rTTO? igebürâ) força, poder. Semelhante ao hebraico. O verbo do qual 
provém estas duas palavras é bem atestado em hebraico, embora não em 
aramaico bíblico. 

2643 fc^!313 (gtdãbrayyár) tesoureiro. Derivação incerta. Provavelmente uma 
variante de gizbãr, "tesoureiro", que é um empréstimo lingüístico do persa. 

2649 113 (gdad) abater Semelhante ao hebraico, o qual, no entanto, não se usa para 
a ação de abater árvores. A palavra hebraica específica para isso é gãda'. 

2650 "13 (gaw) meio, interior. A forma usual possui um 'aleph final, sendo precedida da 
preposição b', begô', "no meio de", e empregada como o hebraico b'tôk. 
Provavelmente o vocábulo está relacionado com o hebraico gaw, "costas", 
consideradas como o meio do corpo. 

313 (gôb). Veja H3 (gõb), n? 2 646. 

2651 n)3 (gêwâ) orgulho. Semelhante ao vocábulo hebraico, que deriva da raizgã'á. 

2652 rH3 (güah) agitar. Semelhante ao hebraico giah. 
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2653 -gr2 (gizbãr) 

2653 niir3 (gizbãr) tesoureiro. Empréstimo lingüístico do persa. 

2654 -)i3 {gzar) cortar, determinar. Semelhante ao hebraico, o qual, contudo, ressalta 
mais a idéia de cortar ou cortar em dois. Que essas duas idéias estão relacionadas 
se vê no nosso vocábulo "decidir", que provém do latim decidere, "cortar fora". 

Termo Derivado 

2654a rnTÍ (gzérâ) decreto. 

2655 T2 iglr) reboco. O equivalente hebraico, gêrt é usado apenas uma vez, em Isaías 
27.9. Refere-se a pedras moídas de um altar. O equivalente árabe designa cal virgem 
ou calor. A relação pode estar no fato de que o calcário é aquecido para produzir cal 
virgem, um pó que, quando apagado, é o principal ingrediente da argamassa de cal. 
De acordo com Albright, a argamassa de cal era usada em Israel a partir de 1200 
a.C. 

2656 K^S (g'lã\ r f a (g7â) revelar (peal), levar para o exílio (hafel). O hebraico 
gãlâ possui o mesmo duplo sentido. 

Termo Derivado 

2656a ^ 3 (glü) exílio. 

2657 (gll). Aceita como raiz de: 
2657a Ŝ1?? (galgai) roda. Semelhante ao hebraico. O aramaico bíblico não possui 

a outra palavra hebraica para roda, 'ôpan. 
2657b (g*lal) rolante. Ocorre somente em Esdras 5.8; 6.4, em que se refere 

a pedras grandes, ou seja, pedras que precisam ser roladas ou movidas com 
roletes. A raiz é comum em hebraico, mas não nessa expressão idiomática. 

2657c (megillâ) rolo. Semelhante ao hebraico, que deriva do verbo galai, 
"rolar". Documentos em forma de rolo perduraram pelo período da 
comunidade de Qumran (i.e., 68 d.C.). O fragmento Rylands de João (c. 130 
d.C.) é um de nossos livros mais antigos em forma de códice. 

2658 "TQ2 (gmar) terminar. Semelhante ao hebraico. 

2659 Íj3 (g^naz) tesouro. Semelhante ao plural hebraico g'nãztm, "tesouro", que é 
empregado somente em Ezequiel 27.24 e Ester 3.9;4.7. Provavelmente é um 
empréstimo lingüístico. 

2660 ^3 (gap) asa (de ave). Derivação incerta. 

1676 



2662 (jfshêm) 

2661 Clü [gram) osso. Semelhante ao hebraico gerem. 

2662 (g*shêm) corpo. Um substantivo derivado dessa raiz é empregado em 
hebraico para designar uma chuva pesada. O significado de "corpo" é atestado 
somente em árabe e siríaco. 
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2663 K l (dá O isto. Este pronome demonstrativo é cognato do hebraico zeh (o hebraico 
zayin transforma-se regularmente no aramaico daleth caso o fonema proto-semítico 
original tenha sido d (equivalente ao árabe dhal). 

2664 21 (dõb) urso. Semelhante ao hebraico. 

2665 H31 (d'bah) sacrificar. Cognato do verbo hebraico zãbah e usado de forma 
semelhante. O verbo ocorre somente em Esdras 6.3 no decreto real acerca da 
construção do templo. Outras palavras são usadas com esse sentido, especialmente 
qerab. 

Termos Derivados 

2665a 1"Q1 (debah) sacrifício. Semelhante ao hebraico zebah. Ocorre somente em 
Esdras 6.3. 

2665b I"Q1Q (madbah) altar. Semelhante ao hebraico mizbêah. Usado somente 
em Esdras 7.17, a única passagem aramaica de Esdras que menciona 
especificamente o altar. 

2666 (cfbêg) apegar-se a. Uso semelhante ao hebraico. 

2667 1131 (dibrâ) causa, motivo. Uso semelhante ao hebraico e, da mesma forma, 
usado numa expressão idiomática com a preposição 'al. Provavelmente em hebraico 
o uso surge a partir do significado de "coisa" que tem a palavra dãbãr. 

2668 311 (d'hab) ouro. Semelhante ao hebraico zahab, com ocorrência da costumeira 
mudança do zayin em hebraico para o daleth em aramaico bíblico. 

2669 " i n (dür) habitar. Semelhante ao hebraico. O particípio desses verbos <ayin-waw 
regularmente desenvolve um 'aleph médio em aramaico bíblico: dã'rin. Quanto a 
substantivos relacionados, vejam-se: dãr, "geração"; medôr, medãr, "habitação"; e 
fdirã, "continuação". Parece que o significado básico da raiz é o de "mover-se em 
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2670 C7TT (düsh) 

círculo". Algumas casas mais antigas eram circulares. As gerações recorrem de forma 
cíclica. O sentido básico do verbo pode denotar a idéia de habitar, que é um 
significado derivado que aponta para aquilo que é circular, por exemplo, um montão. 
O substantivo cognato acadiano designa o muro de uma cidade, que na nossa 
maneira de pensar "circunda" a cidade. 

Termos Derivados 

2669a (dãr) geração. 
2669b 1TIQ (m'dôr) habitação. 
2669c TTO (m'dãr) habitação. 
2669d « T H ? (t'dirá') continuação. 

2670 DV1 (düsh) calcar com os pés. Semelhante ao hebraico. 

2671 m r n (dahãwã) música. Somente em Daniel 6.18 [191. Significado e derivação 
incertos. 

2672 l?nrJ (d'hal) temer. Semelhante ao hebraico zâhal II, que é encontrado somente 
em Jó 32.6. 

2673 ,r7 (dí) quem, o que, aquilo que. Esse pronome relativo bastante comum em 
aramaico bíblico é usado: 1) como o pronome relativo hebraico ãsher; 2) num estado 
construto (freqüentemente se emprega um pronome pleonástico, lit. "seu nome que 
era o de Deus", ou seja, "o nome de Deus", Dn 2.20); 3) como conjunção: "que", 
"conquanto", "porque", etc. Também é usado em várias combinações, especialmente 
kõl-qõbêl-di, "porque". 

2674 yrI (din) julgar. Semelhante ao hebraico. 

Termos Derivados 

2674a (dayyãn) juiz. A mesma palavra é empregada duas vezes em hebraico, 
em 1 Samuel 24.16; Salmos 68.5. A palavra hebraica mais usual para "juiz" 
é mishpãt, que procede de uma raiz diferente e ocorre apenas uma vez em 
aramaico bíblico. 

2674b fcO]"7! (dináyê') dinaita (nome de um povo). KB dá a acepção "juizes". 
Ocorre somente em Esdras 4.9. 

2674c n r i Ç (medínâ) distrito, província. Posteriormente nome da famosa 
cidade da Arábia. 

2675 (dék) este, esta, esse, essa Um pronome demonstrativo derivado de dã' 
mediante o acréscimo da terminação k. O plural é 'illèk. 
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2685 - Ç m icTtãbãr) 

2676 " p ! (dikkên) este, es fa , esse, essa, aquele, aquela. Um pronome demonstrativo 
formado pelo pronome dék e a terminação rc. 

2677 (dkr). Aceita como raiz de: 

2677a 121 (d'kar) carneiro. Cognato do hebraico zãkãr, termo técnico que 
designa o macho usado em sacrifício. 

2677b p-Q"! (dikrôn) memorando, registro. Cognato do hebraico zikkãrôn e 
empregado de forma semelhante. 

2677c (dokrãn) memorando, registro. Veja-se dikrôn, acima. 

2678 p4?! (d'laq) queimar. Semelhante ao hebraico. 

2679 ilDl (demâ) parecer-se com. Semelhante ao hebraico. 

2680 i"íj- (dená) este, esta, esse, essa. Esse pronome demonstrativo é formado a partir 
do pronome dã' acrescido da terminação n. O plural é 'illên (q.v.). 

2681 pp~í (d'qaq ) esmigalhar. Semelhante ao hebraico. 

"11 (dár) geração. Veja o n? 2 669a. 

2682 i r n (drt ). Aceita como raiz de: 

2682a J777I (d*rã*) braço. Semelhante ao hebraico zfrôa'. Observe-se a mudança 
de zayin para daleth. Da mesma raiz procede a palavra 'edra', "força" (com 
'aleph protético). 

2682b i r n R ( 'edra0 braço, poder. 

2683 r n (dãt) decreto. Empréstimo lingüístico do persa, também usado no hebraico de 
Esdras e Ester. 

2684 Cdete') erva. Usada de modo semelhante ao hebraico desfie', com que 
está sem dúvida alguma relacionada. Palavras que em hebraico possuem um shin 
caracteristicamente mudam para um taw em aramaico caso o som proto-semitico 
tenha sido th (consoante tha em árabe). 

2685 "inrn (d ftãbãr) juiz. Empréstimo lingüístico do persa. 
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2686 il (hã). Partícula interrogativa. A forma é ha antes de palavras que começam com 
semivogais. O uso é semelhante ao do hebraico. Em aramaico não se usa o artigo 
definido como em hebraico (ha, q.v.). Em vez disso se emprega o estado determinado 
para indicar o substantivo definido, que termina em 'aleph. 

2687 KTT (hã 0 eis. Partícula demonstrativa (cf. o hebraico hê"). 

2688 KH (hê") eis. Usado somente em Daniel 2.43 na expressão hê' k*dt, que alguns 
preferem analisar como hê 'k di. Uma partícula demonstrativa. 

2689 "OIT! (haddãbãr) conselheiro. Empréstimo lingüístico do persa. 

2690 (haddãm) membro (do corpo). Empréstimo lingüístico do persa. 

2691 "170 (hãdar) glorificar (Deus). Usado como em hebraico, com exceção de que 
em hebraico se usa hãdãr para designar a honra dada a homens. 

Termo Derivado 

2691a "TTTI (hãdar) honra, majestade. Usado como em hebraico. 

2692 KYT (hãwã 0, HTT (hãwâ) acontecer, tomar-se. Em geral emprega-se esse 
verbo como o verbo hebraico cognato hãyâ. Uma peculiaridade do aramaico é que no 
imperfeito utiliza-se lamedh como prefixai em vez do costumeiroyodh. Em aramaico 
também se usa freqüentemente hãwã junto de um particípio para construir uma 
locução que expressa ação contínua e habitual (e.g., Dn 6.10 (111, "como costumava 
fazer"). 

2693 KY7 (hü*), (hi") ele, ela. Em geral esses pronomes são usados como em 
hebraico, mas também são muitas vezes usados como elementos copulativos numa 
oração sem verbo, mesmo quando o sujeito é um pronome da primeira ou da segunda 
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2694 (hêkal) 

pessoa. O masculino também é empregado como pronome demonstrativo. O plural 
é 'innün, "eles", "elas", "aqueles", "aquelas" (q.v.). 

2694 (hêkal) palácio, templo. Essa palavra, também usada em hebraico, é um 
empréstimo lingüístico do sumério por intermédio do acadiano. 

2695 |Vi_l (hãlak) ir, andar. Usado como em hebraico. O aramaico bíblico, porém, 
não atesta o uso idiomático de verbo auxiliar no infinitivo absoluto como forma de 
expressar ênfase. 

Termo Derivado 

2695a - F P N (hãlãk) tributo, tcuca, pedágio ( A R A , A R C e FFIB). Esse uso é tomado 
de empréstimo do acadiano. 

2696 (himmô), ]ÍDH (himmôn) eles. A primeira forma aparece em Esdras; a segunda, 
em Daniel. À semelhança das formas singulares hü' e ht' (q.v.), pode-se empregar 
esses pronomes como elemento copulativo numa oração sem verbo. Eqüivalem aos 
vocábulos hebraicos hêm e hêmmá. 

2697 fcO^jDIl (hamnikã' ) colar, gargantilha. Empréstimo lingüístico do persa, 
talvez por intermédio do grego. 

2698 ]T7 (hên) se. Usado como o hebraico hên quando este significa "se" (mas não 
quando significa "eis"). Também é empregado em perguntas indiretas, de modo 
semelhante ao hebraico 'im. 

2699 pon (hassiq). Veja o hafel de s'laq. 

2700 HÍTVI (harhõr) imaginação, imagem mental. 
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2701 1 (h;') (Cl) e, mas. Utiliza-se a conjunção de modo muito parecido ao hebraico, 
exceto que o aramaico não emprega o chamado waw consecutivo. O waw prefixado 
ao verbo não altera o tempo verbal. 
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{zã 'ãtn). Particípio de züa\ n? 2706. 

2702 (zeban) comprar, ganhar. Um substantivo acadiano cognato designa as 
balanças de transações comerciais. 

2703 nnr advertir. Uso semelhante ao hebraico. 

2704 *"ní izüd) ser presunçoso. Usado somente no hafel. Cf. o hebraico zid. 

2705 *]}T (zün) alimentar. Usado no hitpael. Cf. o hebraico zún. 

Termo Derivado 

2705a ]inp (mãzôn) comida. 

2706 (zóaO tremer. À semelhança do hebraico zúa\ esse verbo pode ter o sentido de 
"tremer de medo". Esse é, de fato, o único significado atestado em aramaico bíblico. 

2707 Vt (ziw) brilho, esplendor. Talvez um empréstimo lingüístico do acadiano. 

2708 1DT (zãkú) pureza, inocência (aos olhos de Deus). Usado de forma semelhante 
à raiz hebraica zãkâ. 

2709 tz'man) concordar (Dn 2.9, hafel; o qerê lê o verbo como hitpael). Cf. o verbo 
cognato e denominativo hebraico, que significa "marcar uma hora", "determinar", o 
que ajuda a explicar o caminho semântico pelo qual "tempo" se torna "concordar". 

Substantivo de Origem 

2709a ]Ç? (zeman) tempo. Provavelmente um empréstimo lingüístico do persa. 
Usado para designar estações, momentos determinados, períodos de tempo 
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2710 -IOT (zmr) 

— mas não os célebres "sete tempos [ou anosj" de Daniel 4.13 e ss., em que 
a palavra usada é 'iddãn. O equivalente hebraico é usado somente em 
Esdras, Neemias, Ester e Eclesiastes. 

2710 -.DT (zmr). Aceita como raiz de: 

2710a l ü í tfmar) música. Usado como em hebraico. 

2710b 1Q? (zammãr) cantor. 

2711 ]T tipo, espécie. Uso semelhante ao hebraico, mas é incerta a derivação em ambas 
as línguas. 

2712 (z"aq) gritar, clamar, chamar. Uso semelhante ao hebraico. 

2713 "PJW (z"êr) pequeno. Uso semelhante ao hebraico. 

2714 ízeqap) suspender, erguer. Em hebraico a palavra tem sentido genérico. Em 
aramaico pode referir-se a empalação (Ed 6.11, NIV; cf. BLH). 

2715 semente. Uso semelhante ao hebraico. 
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2716 (hãbal) destruir, machucar. Usado apenas no pael e hitpael. Uso 

semelhante ao hebraico hãbal II. 

Termos Derivados 

2716a b i n (hãbãl) machucado, ferimento. 
2716b R^nrr (hãbâlã 0 maldade, dano. 

2717 "13TÍ (/iòr). Aceita como raiz de: 

2717a 12n (hãbar) amigo, companheiro. Uso semelhante ao hebraico. 

2717b rn?n (habrâ) colega, companheiro. 

2718 "ÍH (had), ITin (hâdâ) um. Usado, de forma semelhante ao hebraico 'ehãd, 
como: numerai, substantivo "o mesmo", ordinal "primeiro", artigo indefinido "um", 
"uma", etc. 

2719 rnin (hedwâ) alegria. Usado de forma semelhante à raiz hebraica hãdâ. 

2720 (hãdi) seios, peito. O cognato hebraico hãzeh mostra a alteração zayin-
daleth. 

2721 rnq (hãdat) novo. Cognato do hebraico hãdash. 

2722 ílTT (hãwâ) explicar, interpretar, mostrar, informar, contar. 

Termo Derivado 

2722a rH!"R (ahdwáyâ) declaração, interpretação. Esse infinitivo do 
afel é usado numa construção nominal em Daniel 5.12a. 
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2723 3in (hút) 

O sentido básico da raiz em Daniel (ela não ocorre em nenhum outro lugar) é o de 
"explicar" ou "destacar". Empregam-se os graus pael e hafel (ou afel), mas sem distinção 
alguma no sentido. O cognato hebraico hãwâ é empregado várias vezes com o sentido de 
"fazer um relatório", "informar", "deixar alguém saber de algo". 

A raiz aparece somente em três capítulos de Daniel, sempre com significados que têm 
íntima relação com a idéia básica de explicar ou interpretar. Um exame minucioso da 
palavra permite identificar as seguintes conotações. Primeiro, em Daniel 2 utiliza-se 
hãwâ com o significado de explicar o sentido de (i.e., interpretar) o sonho do rei. A 
tradução encontrada na TB, "mostrar", não ressalta o fato de que o rei não apenas está 
querendo que lhe mostrem o sonho, como também exigindo que lhe dêem uma 
interpretação adequada daquele sonho. Associada a essa idéia de explicar o significado 
de um sonho (conforme se vê em Dn 2.4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 24, 27) se acha a cena descrita 
no capítulo 5 de Daniel. Nesse contexto Daniel é chamado não para interpretar um sonho, 
mas para decifrar e explicar uma escrita criptográfica que aparecera na parede (veja-se 
Dn 5.5). E evidente que aquela escrita era extraordinária pois o rei (Belsazar) precisou 
de alguém não apenas para lê-la mas também para explicar o seu significado (lit., 
"explicar [ou declarar] sua interpretação"). 

Uma segunda função de hãwâ é atestada em Daniel 4.2 [3.32]. Ali o rei é citado 
assim: "pareceu-me bem fazer conhecidos Whahãwayá] os sinais e maravilhas que Deus, 
o Altíssimo, tem feito para comigo". Conforme o revelam os versículos seguintes, o rei 
entendeu esses sinais e maravilhas somente porque Daniel havia previamente feito 
interpretação disso para o rei. De modo que, nesse contexto, parece que hãwâ significa 
apenas "anunciar" (em público aquilo que Daniel explicara em particular). 

O significado mais óbvio da palavra hãwâ em Daniel é, portanto, o de denotar a 
capacidade de fazer algo que os grandes intelectuais do império babilônico foram 
incapazes de fazer. Daniel pôde explicar acontecimentos vigentes e futuros bem como suas 
implicações políticas e teológicas. Os encantadores, magos e outros profissionais 
babilônicos foram incapazes de fazê-lo. Mas Daniel não desponta por causa disso como um 
simples herói humano. Pelo contrário, o Deus de Daniel desponta como a única divindade 
que, por meio de sua revelação, dá sentido à história. Essa distinção é feita com todas as 
letras nos capítulos 2 ( w . 26-28) e 5 ( w . 9, 18). 

C.D.I. 

2723 OYl (hât), OTI (hit) consertar, juntar (alicerces). Ocorre somente em Esdras 4.12. 
Derivação incerta. Cf. o hebraico hút, "fio", "linha". 

2724 "ITT (hiwwãr) branco. Uso semelhante ao hebraico. 

2725 n?n (hãzâ) ver, contemplar. Esse verbo é usado com freqüência no sentido 
normal de "ver" e com referência a "ter visões". O uso é semelhante ao hebraico, mas 
o aramaico bíblico não chama o profeta de "vidente", como acontece em hebraico. 

Termos Derivados 

2725a ttn (hézâ) visão, aparição. Usado de modo semelhante ao hebraico 
hizzãyôn. 
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2733 SOO (hêmá 0 

2725b nirn (hãzôt) vista, visibilidade. 

2726 K2H [ht'). Aceita como raiz de: 

2726a *í?n (hãtay) pecado. Usado apenas uma vez, em Daniel 4.27 1241. É 
empregado de modo semelhante ao hebraico hêt'. 

2726b K/Sn (hãttãyã0 oferta pelo pecado. Usado uma vez (Ed 6.17), de 
modo semelhante ao hebraico hatta 't. 

2727 (hãyã ' ) viver. Usado de modo semelhante ao hebraico. Entretanto, a 
expressão imperativa usada na corte "ó rei, vive eternamente", que aparece cinco 
vezes em Daniel, não está no jussivo, como seria de esperar em hebraico. 

Termos Derivados 

2727a Ti (hay) vivo, vivente. Uso semelhante ao hebraico. Derivado de hãyã'. 
2727b nvn (hêwâ), KVn (hêwã0 besta, animal O hebraico hay significa 

tanto "vivo", "vivente", quanto "ser vivo", "animal vivo". Parece que o 
aramaico hêwâ é um termo mais específico para bestas — tanto os animais 
literais quanto as bestas simbólicas de Daniel. 

2728 'Tn (hayil) força, exército. Uso semelhante ao hebraico. 

2729 CDn (hkm). Aceita como raiz de: 

2729a C p n (hakkirn) sábios. Usado principalmente para designar os astrólogos 
da corte babilônica, em Daniel. 

2729b ríD^íl (hokmâ) sabedoria. Uso semelhante ao hebraico. Relacionado com 
hakktm. 

2730 C^n {hêlem) sonho. Usado como o hebraico hãlôm. 

2731 ^ n (hãlap) transcorrer. Usado em referência à passagem dos anos (Dn 4.16 
[131, etc.) de um modo sem correspondente exato em hebraico. 

2732 p^n (hlq). Aceita como raiz de: 

2732a pbtj (hdlãq) porção, possessão. Uso semelhante ao hebraico. 
2732b Hp^pnO (mahVqâ) classe, divisão (de funcionários do templo). Usado 

como o hebraico mahãlõqet. Cognato do substantivo hãlãq. 

2733 (hêmã ' ) raiva. Uso semelhante ao hebraico hêmá. Nas duas línguas a 
raiz é yhm. 
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2734 (hãmar) 

2734 "içn (hãmar) vinho. Uso semelhante à rara palavra hebraica hemer. Usado 
para descrever o vinho no banquete de Belsazar (Dn 5.1 e ss.) e o vinho a ser dado 
para a oferta do templo (libações?) em Esdras 6.9; 7.22. 

2735 HOT (hintâ) trigo. Uso semelhante ao hebraico hittâ. O árabe e também o 
aramaico e possivelmente o egípcio atestam a existência de um n assimilado na 
palavra hebraica. 

2736 !"Djn (hdnukkâ) dedicação. Uso semelhante ao hebraico. A festa judaica de 
Hanukkah é uma festa pós-bíblica que comemora a rededicação do templo por Judas 
Macabeu em 165 a.C. Cf. João 10.22 (NIV marg.). 

2737 ]]lj (hanan) demonstrar favor. Uso semelhante ao hebraico. Tal como em 
hebraico, o significado de "implorar favor" ou "fazer súplicas" é encontrado no grau 
reflexivo hitpael. 

2738 (hãsan) tomar posse. As palavras hebraicas cognatas dão ênfase à idéia 
de força e riquezas. É óbvia a associação semântica com a idéia de possuir. 

Termo Derivado 

2738a *çn (hésen) poder (do rei). Palavra associada ao verbo acima. Observe-se 
a conotação de força existente em hebraico. 

2739 r,On (hãsap) barro, cerâmica. O vocábulo não é usado em hebraico. Seu 
emprego no aramaico bíblico se restringe aos pés e artelhos da imagem de Daniel 2. 
A única pergunta é: o barro era mole ou já era cozido, como cerâmica (2.41, Niv)? 
Uma vez que o quadro é de despedaçar coisas quebráveis, provavelmente a referência 
seja a barro cozido. 

2740 «JOn (hãsap) demonstrar insolência. Usado somente no hafel e não no 
hebraico bíblico. 

2741 27'CT (hãrab) ser devastado. Usado apenas no hofal para designar uma cidade 
que é devastada. Usado também com esse sentido no hofal em hebraico. 

2742 DCinn (hartõm) mago-astrólogo. Uso semelhante ao hebraico (q.v.). Pode ser 
um empréstimo lingüístico do egípcio através do hebraico (cf. KB, hebraico hartõm). 

2743 JTj (hãrak) chamuscar. Encontrado somente em Daniel 3.27. Jamais ocorre 
em hebraico. 
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2749 DTn (hãtam) 

2744 fHPT (hãrats) lombo, junta dos quadris. Provavelmente cognato do hebraico 
hãláts, com troca das consoantes líqüidas. 

2745 22H1 (hãshab) pensar, considerar. Uso semelhante ao hebraico. 

2746 ndn (hãshah) precisar. O termo não é usado em hebraico, mas a raiz é 
encontrada em acadiano. 

Termos Derivados 

2746a nnçn (hashhâ) coisa necessária. 
2746b inpn (hashhü) coisas necessár ias (coletivo). 

2747 "̂XZTTI ([hãshôk) escuridão. Usado como o hebraico hõshek. Ocorre somente em 
Daniel 2.22. 

2748 Chãshal) esmigalhar. Usado uma vez em hebraico (Dt 25.18, nifal). 
Existem cognatos em acadiano e árabe. 

2749 CTir (hãtam) selar. Uso semelhante ao hebraico. 
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CD 
2750 (feb) ser bom. Usado como o hebraico tob. O 'aleph que se desenvolve 

a partir da raiz yetab (uma variante cognata do hebraico tôb) é incomum fora do 
particípio peal. 

Termo Derivado 

2750a DO (tãb) bom. 

2751 n3Ç (tabbãh) guarda. Usado em hebraico para designar tanto o cozinheiro e (no 
plural) o guarda do rei. Potifar era um chefe da guarda (Gn 37.36). 

2752 "11CD ( tür ) montanha. Usado de forma semelhante ao hebraico tsür, com a 
costumeira troca entre t e ts quando o som proto-semítico é um fricativo enfático. Cf. 
também o aramaico qayit, ccverão", e o hebraico qayits. 

2753 r m (fwãt) jejum. Usado somente em referência ao jejum do rei em Daniel 6.18 
[19]. Não usado em hebraico. 

2754 "pa (tin) barro. Cf. a palavra hãsap, usada no mesmo contexto dos pés da imagem 
em Daniel 2. Esse vocábulo não é empregado em hebraico. "Barro cozido" se encaixa 
bem no contexto. 

2755 {tal) orvalho. Usado de modo semelhante ao hebraico tal, que deriva de uma 
raiz tãlal. 

2756 (fiai) ter sombra. Usado somente no hafel. Esse verbo não tem relação 
com o substantivo tal, mas procede do hebraico tsãlal. Observe-se a troca entre í e 
ís. 

2757 (te'êm) alimentar. Usado somente no pael. O cognato hebraico, usado no 
qal, significa "experimentar", "provar", o que está em harmonia com o derivado a 
seguir. 
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2758 HSCD 0tepar) 

Termo Derivado 

2757a Dlfcíp (te 'êm) a ío de experimentar, julgamento, ordem. O hebraico é 
semelhante, mas o significado de "ordem", "comando", é raro em hebraico. 

2758 HQí? ( f p a r ) unha, garra. O cognato hebraico tsippõren também significa 
"unha", mas, ampliando o campo semântico, inclui estilete (Jr 17.1), um sentido não 
atestado em aramaico bíblico. 

2759 ~níp (tfrad) expulsar. Usado de modo semelhante ao hebraico tãrad. 
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2760 (yebal) levar, carregar. Usado no hafel, yebal é similar ao hifil do hebraico 
yãbal. 

2761 (yabbeshet) a terra. O hebraico yabbãshâ é um termo mais específico que 
designa terra seca. Aliás, o vocábulo aramaico em Daniel 2.10 pode estar ressaltando 
a parte da terra onde as pessoas vivem, em vez de a terra toda. 

2762 "ir (yegar) montão (de pedras). Esse vocábulo faz parte do nome que Labão deu 
à pilha de pedras que testemunhou o juramento entre ele e Jacó (Gn 31.47). O nome 
aramaico foi yegar sãhãdüta, "montão do testemunho". O nome dado por Jacó foi o 
hebraico gaVêd. Já se ressaltou que a "bênção de Mispa", pronunciada nessa ocasião, 
não foi na verdade uma bênção, mas uma ameaça e uma sanção à manutenção da 
aliança de paz. Veja-se sãhãdü. 

2763 T (yad) mão, poder. Essa palavra comum é usada de modo semelhante ao hebraico. 

2764 (yedãf) louvar9 dar graças. Como no caso do cognato hebraico yãdâ, há 
divergência de opiniões sobre se essa raiz (usada somente em Dn 2.23; 6.11) significa 
"dar graças" ou "louvar". Veja-se a discussão do assunto no verbete sobre a raiz 
hebraica. Uma possibilidade é que o agradecimento genérico pode ser traduzido por 
louvor. Mas, quando se tem em vista um motivo específico, pode ser traduzido por 
"dar graças". 

2765 {yeda') conhecer, saber. Pode-se dizer que esse verbo é empregado de modo 
bem parecido com o seu cognato hebraico. Mas, no âmbito do aramaico bíblico, nem 
todos os usos do hebraico (e.g., conhecimento carnal) estão representados. 

Termo Derivado 

2765a IH3D (manda0 conhecimento. Derivado do verbo yeda\ esse substantivo 
aramaico desenvolve o nun por dissimilação da forma maddã€. 
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2766 3iTs (yehab) 

Posteriormente esse substantivo foi empregado como o equivalente da gnose 
grega. Os gnósticos falantes de aramaico foram denominados mandeus. 

2766 3íT (yehab) dar. Em aramaico bíblico essa palavra é, proporcionalmente, usada 
de forma muito mais vasta do que o verbo correspondente em hebraico. Neste último 
idioma, o verbo yãhab (q.v.) se restringe ao imperativo do qal e, com freqüência, é 
usado como expressão de cortesia, "vamos", "venha". Em hebraico, o verbo 
característico para "dar" é nãtan. Em aramaico bíblico a situação se inverte; netan 
se restringe ao imperfeito e ao imperativo do peal, eyehab é usado em outras formas 
e graus. Semanticamente, em aramaico o verbo yehab suplementado por nctan cobre 
os principais usos do verbo hebraico nãtan. 

2767 DV (yôm) dia. Uso semelhante ao hebraico. No entanto, visto que em aramaico 
bíblico essa palavra só ocorre 15 vezes, em contraste com 2 285 em hebraico, alguns 
dos usos menos comuns em hebraico não são encontrados em aramaico bíblico. De 
interesse é o uso em Daniel 2.28, be'ahãrit yômayyã, "nos últimos dias" (ARA) ou 
"nos tempos vindouros" (PIB). Veja-se a análise do hebraico ahãrit, n? 68. 

2768 (yetab) ser agradável. Palavra relacionada com te'êb, da mesma forma que 
o hebraico yãtab está relacionado com tôb. Mas a expressão hebraica para "ser 
agradável" geralmente é a expressão completa "ser agradável aos olhos de". 

2769 iyekil) ser capaz. Uso semelhante ao hebraico. 

2770 CP (yam) mar. Uso semelhante ao hebraico. 

2771 D̂1*. (yesap) acrescentar. Usado somente em Daniel 4.36 [33]. Os diferentes usos 
idiomáticos não são atestados na limitada literatura do aramaico bíblico. 

2772 (ye'at) aconselhar, aconselhar-se. Usado somente no itpael. O uso é 
semelhante ao do cognato hebraico yã'ats. O sentido de "consultar entre si" é 
encontrado no nifal do hebraico, ao passo que o único emprego do hitpael em hebraico 
significa "conspirar". Será que o aramaico de Daniel 6.7 [8] está na verdade dizendo 
que os oficiais haviam conspirado entre si? 

Termos Derivados 

2772a ÍDĴ  (yã'êt) conselheiro. Um particípio peal do verbo acima, usado como 

substantivo. 
2772b HDÍ; ('êtâ) conselho. 

2773 (yetsab) assegurar-se. Usado somente em Daniel 7.19, no pael. O hebraico 
yãtsab é provavelmente um cognato, mas tem mais o sentido de "tomar posição". É 
usado apenas no hitpael. 
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2781 -rrr (yattír) 

Termo Derivado 

2773a ^HT (yatstsib) certo, verdadeiro. Quando precedido da preposição mm, 
significa "com certeza". 

2774 I p i (yeqad) queimar. Usado seis vezes no relato sobre a fornalha ardente de 
Daniel 3. Sua gama de sentidos é semelhante à do hebraico yãqad. 

Termo Derivado 

2774a rnjP": iyeqêdâ) queimadura. Usado de modo semelhante ao hebraico 
yeqôd, que também deriva da raiz yqd. 

2775 "Ip"1 iyqr). Aceita como raiz de: 
2775a "lp1 iyeqãr) honra. O significado básico da raiz hebraica é o de "ser 

precioso". A conotação de "honra" se vê na palavra hebraica yeqar e também 
no aramaico. 

2776 ITT (yerah) mês. Uso semelhante ao hebraico. 

2777 !~D"T iyarekâ) coxa, lombos. Usado somente em Daniel 2.32. No aramaico bíblico 
não se atestam extensões desse sentido encontradas em hebraico ("lado", 
"extremidades", "desvãos"). 

2778 iyshn). Aceita como raiz de: 
2778a 17]$ (shênâ ) sono. O verbo não é encontrado no aramaico bíblico. Ocorre 

com freqüência em hebraico, e a forma paralela shênâ está entre seus 
derivados. 

2779 rr iyãt). M a r c a do acusativo. Usado somente em Daniel 3.12. O hebraico 'êt 
(q.v.) é muito comum na Bíblia, mas é raro em poesia e inexistente em ugarítico. O 
único caso em aramaico bíblico sugere que não é comum nesse dialeto, embora seja 
encontrado em outros dialetos aramaico-siríacos. 

2780 HÍT (yetib) sentar-se, habitar. Usado de forma semelhante ao cognato hebraico 
yãshab. 

2781 TFP iyattir) preeminente, extraordinário. Usado como o hebraico yeter, que, 
porém, possui outro sentido ("restante", "excesso") que não é atestado em aramaico 
bíblico. 
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D 
2782 3 (ke) como, conforme, aproximadamente. Uso semelhante ao hebraico. 

2783 ÜTI3 (kedab) falso. Cf. o substantivo cognato hebraico kãzãb, "falsidade". 
Observe-se a troca daleth-zayin. 

Veja dl n? 2 673. 

2784 H3 (£d) aqui. O aramaico não altera a vogai longa acentuada a para o, conforme 
se vê no advérbio demonstrativo hebraico kõh. 

2785 ^n3 (kehal) ser capaz. Uma raiz não atestada em hebraico, que emprega yakol 
para transmitir essa idéia. Possivelmente existe o relacionamento com uma variante, 
mas parece que faltam indícios concretos. 

2786 ]rD (kãhêrt) sacerdote. Uso semelhante ao hebraico. 

2787 ""113 (kôr ) coro. Uma medida de capacidade para secos, equivalente a dez efas. Veja-
se o estudo do assunto no verbete epâfn0. 82. 

2788 (kelal) terminar, completar. Usado somente nos graus shafel e ishtafel, 
possivelmente um empréstimo lingüístico do acadiano. Mas kãlal é usado de modo 
semelhante em hebraico, e existe o grau shafel em ugarítico. O grau shafel não é tão 
surpreendente em aramaico como algumas vezes se pensou. 

2789 (kõl), Ckol-) a totalidade, tudo. Uso semelhante ao hebraico. 

2790 |3 ikên) assim, conforme segue. Uso semelhante ao hebraico. 

2791 {kenêmã') dessa maneira, conforme segue. Pode referir-se tanto ao 
que precede (Ed 6.13) quanto ao que vem a seguir (Ed 4.8). É como se inicia uma 
carta em Esdras 5.4 — a antiga maneira de dizer "Prezado senhor". 
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2792 ü p (k'násh) 

2792 (kenãsh ) reunir. Cognato do hebraico kãnas (q.v.) e usado de modo 
semelhante. 

2793 HJD (kenãt) colega. A mesma palavra é empregada no hebraico de Esdras 4.7. 
Mas aí é provavelmente um empréstimo lingüístico do aramaico, que, por sua vez, 
pode ter tomado de empréstimo do acadiano. 

2794 (krsap) prata. Usado como o hebraico kesep e sem nenhuma referência clara 
a moedas, embora moedas gregas e persas estivessem em circulação na época de 
Esdras (cf. Ed 7.17). 

2795 (k"an ) agora. Uma combinação da preposição ke com um derivado da raiz 
'ãnã, da qual deriva a palavra hebraica 'êtt "tempo". O sentido é "neste tempo" ou 
"agora". 

2796 (k"enet ) agora. Uma forma feminina do vocábulo acima. 

2797 ni?3 (k"et) agora. Uma contração da forma k"enet. 

2798 n?D (k epat ) amarrar. Palavra não atestada em hebraico, mas cognatos ocorrem 
em acadiano e árabe. 

2799 (k'rã') estar aflito. Palavra não atestada em hebraico. Cognatos ocorrem 
em acadiano e árabe. Não usado no peal. 

2800 vb^TO (karb'lá *) gorro, turbante. O vocábulo hebraico tem a conotação de 
tecido jogado em cima como uma manta. O cognato acadiano refere-se a algum tipo 
de boné. Talvez a referência seja a um turbante, mas o significado exato é incerto. 
Ocorre somente em Daniel 3.21. 

2801 * n s (k'raz ) proclamar. Um verbo denominativo derivado de kãrôz, o que 
sugere que a palavra fora tomada de empréstimo do grego algum tempo antes. Usada 
somente em Daniel 5.29. Não usada no peal. 

2802 f H S (kãrôz) arauto. Essa é uma das três ou quatro festejadas palavras gregas 
encontradas em Daniel (3.4). O raciocínio tem sido de que essas palavras provam que 
o livro foi escrito em período posterior ao de Alexandre. Mas é notável que, se o livro 
de Daniel foi escrito na época dos macabeus, haja tantos empréstimos lingüísticos do 
persa e tão poucos do grego. É óbvio que Susã e Babilônia, nos dias de Daniel, não 
estavam isoladas de mercadores, artesãos e soldados gregos. E de esperar que 
houvesse músicos gregos com instrumentos de nomes gregos (cf. Dn 3.5 etc.) na época 
de Daniel. KB argumenta que na realidade kãrôz deriva de uma raiz do persa antigo 
e que é cognata da palavra grega. 
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2806 bro Wtal) 

2803 (korsè') trono. Usado como o hebraico kissé\ com inserção de uma 
consoante liqüida. 

2804 ~D3 (kikkdr) talento. Uso semelhante ao hebraico. 

2805 3H3 (ketab) escrever. Uso semelhante ao hebraico. 

Termo Derivado 

2805a 3T.3 (ketãb) escrita. A palavra aram ai ca exprime o sentido de dois 
vocábulos hebraicos: k'tab e miktãb. 

2806 ^03 (k'tal) muro, parede (Dn 5.5). O equivalente hebraico também aparece 
apenas uma vez (Ct 2.9). 
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2807 b (/') p a r a , com respeito a, como, em. Essa preposição inseparável funciona 
também como marca do acusativo e é empregada de modo bem semelhante ao 
equivalente hebraico. Parece que as formas com mâ inexistem em aramaico bíblico, 
como também acontece com be, "em", e ke, "como", "quando". Emprega-se o V tal como 
em hebraico para assinalar o objeto de um verbo, mas não existe um paralelo com 
o hebraico 'êt. Pode-se indagar se V chega a ser usado no sentido de "desde", "a 
partir de", como atualmente se reconhece que acontece no hebraico. Parece que a 
resposta é que não se verificou tal uso, mas o material disponível em aramaico 
bíblico é por demais limitado para excluir a possibilidade. 

O /' é mais usado em aramaico bíblico do que em hebraico como uma expressão 
perifrástica que expressa a idéia genitiva, "pertencente a". O emprego junto com um 
infinitivo para expressar finalidade é idêntico ao hebraico. Em aramaico não há nenhum 
cognato do hebraico fma'an. 

2808 K4? (lã') não. Usado como em hebraico. Observe-se que no aramaico bíblico o 
qamets acentuado não muda para holem. Dois usos são mais comuns em aramaico 
bíblico do que em hebraico. Em aramaico bíblico Lã' pode ser empregado junto a um 
particípio. E, visto que o aramaico não utiliza a expressão conjuntiva Vbilti, "para 
não", a partícula negativa lã' é encontrada junto a um infinitivo de finalidade 
precedido da preposição l'. 

2809 32*7 (Ibb). Aceita como raiz de: 
2809a H1? (lêb) coração. 

2809b (lebab) coração. Essa palavra é mais comum no aramaico bíblico do 
que lêb. O inverso acontece em hebraico. 

2810 (l'bêsh) ser vestido. 

Termo Derivado 

2810a 2T.34? (Fbúsh) roupa, veste. Usado como em hebraico. 
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2 8 1 1 fÒ (lãhên) 

2811 jlVp (lãhên) /, portanto. Usado como em hebraico. 

2812 "jrfp (lãhên) II, exceto, mas. Esse emprego difere do hebraico lãhen e tem o 
mesmo sentido do hebraico kVim. 

2813 nf? (l'wãt) para, em, junto de. 

2814 Cflb (1'hém) banquete. O cognato em hebraico designa "alimento", mas 
"banquete" em hebraico é geralmente mishteh. Veja-se mishtêy. 

2815 njTT^ (Fhênâ) concubina. Não usado em hebraico. 

2816 K*?"4? (lêylã') noite. Usado como em hebraico. 

2817 'Ç?1? (lishshán) língua, idioma, povo. 
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KQ (már). Veja o n? 2 822. 

2818 ntja (m"â ) cem. O mesmo que em hebraico. 

2819 K^rtò {mõ'zanyãl balança. Ocorre somente em Daniel 5.27. 

"IÇK3 (mê'mar). Veja o n? 2 584a. 

2820 *t*Ç (mã'n ) caso, utensílio. 

rfpX) (megillâ). Veja o n? 2 656c. 

2821 *"T3Ç (m'gar) derrubar. Usado somente no pael. 

I-Q70 (madbah). Veja o n? 2 665b. 

r n q (middá). Veja o n? 2 834. 

~riip (m'dôr). Veja o n? 2 669b. 

7\riD (m'dinâ). Veja o n? 2 674c. 

17D (medãr). Veja o n? 2 669c. 

2822 HC (má) guê?, o qrue quer que. Usado em hebraico com preposição prefixada: 
k'mâ, "como!", lemâ, "por quê?". 

2823 mo (má*) morte. Ocorre somente em Esdras 7.26. 

]ÍTÇ (mãzôn). Veja o n? 2 705a. 

2824 « n o (m'hã 0 ferir, bater, matar. 

np^HÇ (mahVqâ). Veja o n? 2 732b. 
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2825 IOC (metã') 

2825 KOD (m'tãr )y (m'tâ) alcançar, conseguir. Provavelmente cognato do 
hebraico mãtsâ, que tem o mesmo significado (assim o entende KB). 

2826 (melã' ) encher. Vejam-se os vocábulos hebraicos mãlé' e mãlâ. 

2827 "^i^D (maVák) anjo. O uso é paralelo ao hebraico. 

(millá). Veja o n? 2 831a. 

2828 f ò p (melah) comer saL Esse verbo denominativo é usado somente em Esdras 
4.14. É provavelmente a expressão idiomática comum no Oriente Médio que significa 
"dever obrigações a". Se um anfitrião dá sal a um hóspede, este se encontra sob a 
proteção da hospitalidade daquele, hospitalidade considerada uma obrigação. 

Substantivo de Origem 

2828a (m'lah) sal Substantivo de Origem do verbo melah. Veja-se o cognato 
hebraico. 

2829 "fTO (mlk). L Aceita como raiz de: 

2829a "iĵ TÇ (melek) rei. Veja-se o hebraico melek. 
2829b rO^Q (malkâ) rainha. 
2829c (malkâ) realeza, reinado, reino. Veja-se o hebraico malküt. 

2830 "pD (mlk). II. Aceita como raiz de: 

2830a (m'lêk) conselho. O verbo hebraico cognato é usado uma vez, em 
Neemias 5.7. Provavelmente é um empréstimo lingüístico do aramaico. O 
acadiano também confirma essa raiz, a qual se deve distinguir de mlk I. 

2831 ^ b p (m'lal) falar, dizer. Usado somente no pael. 
2831a rfpp (millá) palavra, coisa. Esse vocábulo também aparece em hebraico, 

língua em que tem sido chamado de aramaísmo equivalente a dãbãr, uma 
palavra própria do hebraico. Mas não existe nenhuma mudança fonêmica 
que indique ter havido empréstimo quer num sentido quer noutro. Pode ser 
uma palavra originária do hebraico, mas usada com menor freqüência e 
que, portanto, forma um bom paralelo poético com dãbãr. Esta e outras 
palavras foram utilizadas para datar como tardios alguns trechos do AT. 
Mas mais recentemente o peso do argumento tem enfraquecido com novas 
descobertas sobre o aramaico e o conseqüente reconhecimento do significado 
dessas descobertas. Veja-se a proveitosa análise em Archer, Survey of Old 
Testament introduction, p. 137-41. 
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2840 "HQ (mrd) 

2832 ]D (man) quem. Usado também com dt, "quem quer que". Cf. o hebraico mi. 

2833 ]D (min) de (no sentido de origem), por motivo de, mais do que. O espectro de 
usos é semelhante ao hebraico. 

KZD (m'nér ). Veja m'nâ, n? 2 835. 

2834 rniÇ (mindá), rniü (middâ) tributo. Um empréstimo lingüístico do acadiano, 
encontrado também em hebraico (middâ). 

(manda0. Veja o n! 2 765a. 

2835 7130 (m'ná) contar, enumerar (peal); designar (pael). Uso semelhante ao 
hebraico. 

Termos Derivados 

2835a fc-Ç mina. O mesmo que em hebraico. Geralmente 50 siclos 
constituíam uma mina, mas no sistema sexagesimal, seria de esperar uma 
relação de 60 siclos para uma mina, o que é atestado em Ezequiel 45.12. 
O vocábulo provavelmente é utilizado em Daniel 5.25 num jogo de palavras 
com maná, "enumerar". 

2835b Î JQ (minyãn) número. 

2836 (minhá) dádiva, oferta. Uso semelhante ao hebraico. 

2837 KPQ (m"õ') abdome, ventre (mas sem incluir os órgãos internos). Usado como 
o hebraico m"â. 

"O^Ç (ma'ãbad). Veja o n? 2 894c. 

2838 %rT\UQ (m"ôhi) abdome, ventre. Esse substantivo é forma composta de m"ã' e 
um sufixo. 

bVQ (me'ãl). Veja o n! 2 911a. 

2839 (mâreO, «TTÇ (mãrèh) senhor. Usa-se essa palavra em referência tanto 
a Deus quanto ao rei. 

2840 TTQ (mrd). Aceita como raiz de: 
2840a ~nc (mrrad) rebelião. A raiz é comum em hebraico, e o significado dos 

derivados no aramaico bíblico reflete o uso em hebraico. 
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2841 3 jC (mVaí) 

2840b "TIQ imãrãd) rebelde. 

2841 CHQ (m'rat) arrancar, puxar para fora. Uso semelhante ao hebraico. 

2842 TOTÓ (m'shah) azeite de oliva. O cognato hebraico significa mais o óleo composto 
usado na unção. A expressão hebraica shemen zayit, "azeite de oliva", não é 
empregada no aramaico bíblico. 

nSüü (mishkab). Veja on ! 3 029a. 

(mishkan). Veja o n? 3 031a. 

rrp^üQ (mashrôqit). Veja o n? 3 049a. 

nnqp (mishteh). Veja o n? 3 051a. 

Kr.n (matfnã 0. Veja o n? 2 879a. 
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] 
2843 (nb 0. Aceita como raiz de: 

2843a (n'òí 0 profeta. Provavelmente um empréstimo lingüístico do hebraico 
bíblico. Veja-se o exame da questão no verbete sobre o vocábulo hebraico 
nãbã ', n? 1277. 

2843b nwn } (n'bü 'â) atividade profética. 

2844 riZlO] (nebizbâ) recompensa. Provavelmente um empréstimo lingüístico do 
persa. 

2845 KTIÇn?] (nebrashtã0 castiçal. Não se trata do candelabro de sete hastes 
que era usado no templo. 

2846 (negad) fluiry manar. Não está clara qual a relação dessa raiz com o hebraico 
nãgad. 

Termo Derivado 

2846a l i ] (neged) em frente de, defronte a. Não empregado em textos 
aramaicos fora da Bíblia e provavelmente um empréstimo do hebraico. 

2847 (nõgah) claridade, luz do dia. O mesmo que em hebraico. 

2848 IH] (n'dab) apresentar-se voluntariamente, oferecer espontaneamente. O 
mesmo que em hebraico. 

2849 "^" l ] (nidbãk) fileira, camada, carreira (de pedras). Provavelmente um 
empréstimo lingüístico. 

2850 Tj3 (n'dad) fugir. Semelhante ao hebraico. 

1711 



2851 nn: (nidnâ) 

2851 n^Tí {nidnâ) bainha. Significado incerto. Provavelmente um empréstimo 
lingüístico do persa. Veja-se o hebraico em 1 Crônicas 21.27. 

2852 {n'har) rio. O mesmo que o hebraico nãhãr. 

2853 TH (nhr). Aceita como raiz de: 
2853a Trq (nehir), TH] (n'hôr) luz. Veja-se a raiz hebraica nhr II. 
2853b TTTI] {nahirü) iluminação, insight. 

2854 "113 (nüd) fugir. O cognato hebraico tem mais o sentido de "ir para um lado e para 
outro". 

2855 (newálâ), ^ l ] {nrwãlí) monturo. Provavelmente um empréstimo lingüís-
tico do acadiano. 

2856 (nür) fogo. A raiz hebraica dá origem às palavras nêr, "lâmpada", e m'nôrâ, o 
castiçal de sete hastes. 

tff*. 
2857 pT} (n'zaq) sofrer dano. Esse verbo não é empregado em hebraico, mas é usado 

em acadiano. 

2858 v£jl] (n'hãsh) cobre, bronze. O mesmo que em hebraico. 

2859 nrq (nehêt) descer. BDB (p. 1102) considera poética e tardia essa raiz em 
hebraico, mas agora é atestada em ugarítico. O significado é o mesmo. 

2860 (n'tal) erguer. O cognato hebraico tem mais o sentido de levantar e pôr algo 
sobre alguma coisa. O acadiano natãlu corresponde bem de perto ao sentido do 
aramaico bíblico. 

2861 ")£?: (netar) guardar. O mesmo que o cognato hebraico nàtsar. Mas a forma 
nãtar aparece, ainda que raras vezes, em hebraico. 

2862 nírn (mhôah) apaziguante. Empregado, como em hebraico, para designar ofertas 
e recompensas aceitáveis. 

2863 CD5 {nekas) riquezas, bens. O mesmo que em hebraico. 

2864 {n'mar) leopardo. O mesmo que em hebraico. 

2865 *n03 (nesah) arrancar. Usado no hitpeal. O mesmo que em hebraico (língua em 
que ocorre no qal). 
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2875 (n'shtn) 

2866 ""JÇ3 (n'sak) oferecer sacrifício. Usado no hebraico especialmente para designar 
a ação de derramar libações. No aramaico bíblico se emprega o verbo para a ação de 
oferecer sacrifícios em geral (somente em Dn 2.46). 

Termo Derivado 

2866a "̂ 03 (n'sak ) oferta de libação. 

p03 (nsq). Veja srlaq, n? 2 889, que assimila inversamente o l a fim de 
tornar as formas como um verbo pe-nun, 

2867 (nepal ) cair. Usado como em hebraico. 

2868 p?3 (n 'paq ) sair, aparecer, vir à frente. Não encontrado em hebraico, mas 
amplamente utilizado em dialetos aramaicos. 

Termo Derivado 

2868a HpÇ: (nipqâ ) despesa. 

2869 rQi£3 (nitsbâ ) firmeza. A raiz aparece com grande freqüência em hebraico com 
o sentido de "ficar firme", etc. 

2870 nH: (netsah ) distinguir-se. Semelhante ao hebraico nàtsah, "ser preeminente", 
a qual, no entanto, é tratada como uma única raiz em BDB e como duas em KB. 

2871 (netsal ) resgatar, livrar. O mesmo que em hebraico. 

2872 Rp3 (n'qê ' ) limpo, puro. Semelhante à raiz nãqâ com seus derivados. 

2873 (neqash) bater (joelhos). Provavelmente a mesma raiz que aparece em 
hebraico, a qual, no entanto, tem mais o sentido de apanhar numa armadilha. 

2874 (nesã 0 erguer, carregar, levar embora. O mesmo que em hebraico, língua 
em que o verbo é comum. 

2875 ],03 (n'shtn ) esposas. Ocorre somente em Daniel 6.25. n'shín tem relação com o 
hebraico nãshim (singular 'ishshâ). Não está clara qual a relação da palavra com 
'ênôsh. BDB traz duas raízes 'nsh, uma para o substantivo masculino, outra para 
o feminino. Os vocábulos hebraicos tsh e 'ishshâ apresentam problemas parecidos 
quanto à sua derivação e relação. 
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2876 nçc : (nishmâ) 

2876 riDC?: (nishmâ) fôlego. Ocorre somente em Daniel 5.23. Veja-se o hebraico 
nishmâ. 

2877 "IÇj (n'shar) urubu, águia. Usado como o hebraico nesher. 

2878 (nishtcwãn) carta. Provavelmente um empréstimo lingüístico do persa. 

2879 "P-T.J (n'tinin) servos do templo. Semelhante ao hebraico netintm. 

2880 "p] (n'tan) dar. No aramaico essa palavra com o sentido de "dar" é empregada 
apenas no infinitivo e no imperfeito do peal. A outra palavra com esse sentido, y'haby 

é largamente utilizada no perfeito, imperfeito e particípio do peal e no passivo do 
peal. Em hebraico, pelo contrário, emprega-se amplamente nãtan e limitadamente 
yãhab. 

Termo Derivado 

2880a s :nn (matfnã 0 dádiva. 

2881 *"irq (n'tar ) tirar (folhas). Ocorre somente em Daniel 4.11, no hafel. 
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D 
2882 (sebal) suportar, levar uma carga. Significado incerto. Veja-se o hebraico 

sãbal. 

2883 "ÇP (sebar) pensar, pretender. O cognato hebraico é éãbar. 

2884 "Í30 (segid) adorar, prestar homenagem. Usado com referência a Deus, ídolos 
e pessoas. Usado como o hebraico sãgad. 

2885 ]3P (segan) prefeito, governador. Esse empréstimo lingüístico do acadiano 
também é encontrado em hebraico. 

2886 "13Ç (s 'gar ) fechar. Usado como em hebraico. 

2887 TF&QPD (.sümpõnyâ) instrumento de sopro. Essa palavra (Dn 3.5, 15) é 
tomada de empréstimo do grego symphonia (de onde vem o vocábulo "sinfonia") e por 
muito tempo foi interpretada como uma prova de que o livro de Daniel foi escrito no 
período grego após as conquistas de Alexandre. N a atualidade geralmente se aceita 
que, uma vez que houve muitos contatos anteriores entre gregos e persas, esse nome 
de instrumento musical pode muito bem ter sido encontrado junto com o instrumento 
na corte persa. O mesmo se pode dizer das três outras palavras gregas nesse trecho 
de Daniel: qifrõs, "harpa"; éabb'kã"trombone"; psantêrin, "saltério". Veja-se R. 
K. Harrison, Daniel, em ZPEB, v. 2, p. 18. 

2888 rpiO (súp) cumprir-se, chegar ao fim. O hebraico é semelhante, mas não inclui a 
idéia de cumprimento. 

Termo Derivado 

2888a (sôp) fim. 

rrpVD (süppõnyâ). Veja sümpõnyâ, n? 2 887. 
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2889 pbü (s'lèq) 

2889 pbo (seléq) subir. No aramaico bíblico um equivalente bastante comum ao 
hebraico 'ãlâ. O verbo revela a assimilação inversa do l, que se vê em outros 
vocábulos aramaicos, de modo que certas formas se parecem com n'saq. Os cognatos 
hebraicos são sãlêq e sãlaq (q.v.). 

2890 "7KO (s"ad) apoiar, sustentar. Usado como em hebraico. 

2891 "520 (spr). Aceita como raiz de: 
2891a "120 Cs'pãr) livro. Como o hebraico sêper. 

2891b "I2Ç (sápãr) escriba, secretário. Como o hebraico sõpér, que não se 
limita à mera ação de escrever, mas é também um termo aplicável aos 
funcionários do governo e a oficiais militares. 

2892 ^IP.Ç (sarbãl) manto. Provavelmente um empréstimo lingüístico. KB é da 
opinião que a palavra é de origem cita. 

2893 ""PÇ (sãrak) chefe, supervisor. Provavelmente um empréstimo lingüístico. BDB 
é da opinião que o vocábulo é de origem persa; KB entende que tem origem hitita. 

2894 " ino (sftar) /, esconder. Como o hebraico sátar. 

2895 "IHp (s'tar) 11, destruir. Pode-se comparar esse vocábulo ao hebraico sãtar. 
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2896 "7311? ('ãbad) fazer, realizar, criar (peal), ser feito, ser realizado, ser 
executado (hitpeal). 

Termos Derivados 

2896a t"Ui? Cãbad), IHP Cdfòétí) escravo, seruo. 

2896b trryni? Cãbidã) serviço, trabalho, ritual, adoração. 
2896c {ma'âbad) ação (de Deus na História). 

O sentido básico dessa raiz se refere a serviço, ao cumprimento de um dever ou a 
atividade. Emprega-se o hitpeal como passivo do peal. O cognato hebraico formal é 'ãbad, 
mas o equivalente funcional é 'ãsâ. 

A raiz 'ãbad ocorre freqüentemente nos trechos em aramaico do AT com uma 
variedade de funções. Primeiro, pode-se dizer que alguém "faz" uma imagem (Dn 3.1, 15), 
"dar" (i.e., preparar e oferecer) um banquete (Dn 5.1) ou "fazer" guerra (Dn 7.21). Utiliza-
se o passivo (hitpeal) para designar uma busca que precisa "ser feita" (Ed 4.15, 19), para 
referir-se ao processo sanguinário em que corpos humanos "são feitos" em pedaços (i.e., 
esquartejados ou picados, Dn 2.5; 3.29) ou para descrever o processo em que uma casa "é 
transformada" num monturo (Ed 6.11). 

Em segundo lugar, Deus pode "agir" ou "operar" de formas divinas. Por exemplo, 
Deus pode operar sinais miraculosos (Dn 6.27) ou então agir de conformidade com a sua 
própria e soberana liberdade (Dn 4.35). É claro que uma das principais atividades divinas 
é a criação, descrita em Jeremias 10.11 como algo de que deuses modelados por mãos 
humanas (i.e., ídolos) não participaram. 

Em terceiro lugar, em Esdras 7.26 conclamou-se todo o povo que morava na província 
Além-Rio (a província do Trans-Eufrates) a "fazer" (i.e., "obedecer") tanto a lei do Deus 
de Esdras quanto a lei do rei. "Fazer" a lei de Deus está intimamente associado à idéia 
de "adoração", a qual, conforme entendida no pensamento semítico, era "serviço" ou 
"escravidão" a Deus. Aliás, essa idéia continuou de pé até a época do NT, conforme 
claramente se vê nas inúmeras vezes em que Paulo se refere a si mesmo como o "escravo" 
(ARA, "servo") de Jesus Cristo. (O grego doulos é a tradução comum na LXX do hebraico e 
do aramaico 'bd.) 
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2897 -OÇ Cãbar) 

Em quarto lugar, em aramaico bíblico a raiz 'ãbad denota, na maioria das vezes, a 
idéia simples de atividade, de "fazer" uma ampla variedade de coisas (vejam-se Ed 4.22; 
6.8, 12, 13; 7.18; Dn 4.35; 6.10, 22). 

O emprego mais curioso da raiz tem que ver com o nome de um dos três 
companheiros de Daniel. Esses quatro jovens foram para o cativeiro babilônico tendo 
nomes claramente hebraicos, cada um deles com sentido simbólico relacionado com a 
adoração de Iavé, o Deus de Israel. Hananias e Azarias são nomes que contêm a forma 
abreviada do nome Iavé e significam, respectivamente, "Yah tem sido gracioso" e "Yah 
tem ajudado". Seus captores babilônicos, porém, rapidamente alteraram esses nomes 
hebraicos (iavísticos) para nomes babilônicos. Conquanto a etimologia dos novos nomes 
de Hananias (Sadraque) e Misael (Mesaque) seja incerta, é bem claro o significado do 
novo nome dado a Azarias. Parece que Abede-Nego Cãbêd negô) é uma forma proveniente 
da dissimilação de Abede-Nebo (acadiano abdinabu). Um aspecto da humilhação do 
cativeiro estava simbolizado na ignomínia de ter o verdadeiro nome, que significava "Yah 
tem ajudado", alterado para "escravo de Nabu" (o deus babilônio da sabedoria). Um 
aspecto importante do livro de Daniel é a preocupação em ilustrar que Iavé ainda está no 
controle da história, a despeito de seu povo estar exilado. Relacionada com essa afirmação 
teológica acha-se a mensagem de que nenhum deus babilônio merece a adoração ou 
devoção do povo de Deus. Assim sendo, embora os babilônios tenham podido mudar o 
nome daquele jovem para Abede-Nego ("escravo de Nabu"), sua fé permaneceu firmada 

* 

unicamente em Iavé. E nesse sentido que Azarias ("Yah tem ajudado") pôde dizer junto 
com os seus dois amigos: "Se o nosso Deus, a quem servimos (não 'ãbad, mas p'lah, em 
toda a passagem), quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas 
mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses" (Dn 3.17-18). 

' ãbad, 'ãbéd. Escravo, servo. Esse vocábulo designa a pessoa que realiza a ação 
descrita pelas formas verbais. Em aramaico bíblico a palavra se refere tanto a um servo 
de Deus (vejam-se Dn 3.26, 28; 6.21; Ed 6.11) quanto ao servo de um rei humano (veja-se 
Dn 2.4, 7; Ed 4.11). 

'ãbidâ. Serviço, trabalho, ritual, adoração. Os usos dessa palavra em Esdras se 
referem ao trabalho feito na reconstrução do templo em Jerusalém (Ed 4.24; 5.8; 6.7) bem 
como às atividades em geral de sacerdotes e levitas, as quais, em associação com o ritual 
e a adoração espiritual (EM 6.18), constituem serviço a Deus. 

ma 'àbad. Ação (de Deus na história). Encontrada apenas em Daniel 4.37 [34], essa 
palavra é empregada para descrever o tratamento dispensado pelo Deus dos céus a 
Nabucodonosor. O rei humano, ao reconhecer que o tratamento que Deus lhe dispensara 
era justo e correto, também admitiu a sua própria pecaminosidade e fragilidade em 
comparação com o Deus soberano. 

C.D.I. 

2897 -QE Cãbar) região oposta, além de. Essa palavra é empregada no aramaico 
bíblico apenas na expressão "além do rio", ou seja, a região a oeste do Eufrates. Veja-
se a análise do uso semelhante em hebraico no verbete 'ãbar, n? 1556. Em aramaico 
bíblico, como também em hebraico, a expressão "do outro lado do rio" não deve ser 
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2900 ('iddãn) 

interpretada do ponto de vista do falante ou do autor. Reum, adversário de Esdras 
que residia em Samaria, referiu-se a seu território como "além do Eufrates" (Ed 
4.17). 

2898 rni? Cãdã) passar. Uso semelhante ao hebraico 'ãdâ I. 

2899 Cad) até, até que. Usado como em hebraico. 

2900 ('iddãn) época, período, espaço de tempo, ano, era. Provavelmente um 
empréstimo lingüístico do acadiano e/adánu, adãnnu, hadãnnu. Dois sentidos 
básicos são igualmente um "instante" no tempo e um "período" de tempo. 

A palavra ocorre 13 vezes, todas em Daniel, com três conotações. A primeira, em 
Daniel 3.5 e 3.15, 'iddãn, ocorre na locução conjuntiva temporal Wlddãnã' di, 
literalmente "no tempo de" ou "na época em que". Entretanto, conforme fica claro em 3.15 
na ARA, a expressão simplesmente significa "quando" e, nessa função, compara-se a três 
outras expressões idiomáticas que têm o sentido de "quando" e aparecem em Daniel 3: bah 
sha'tã\ "no mesmo instante" (v. 6); bêh zimnã', "naquele momento" (lit., v. 7); e a 
expressão costumeira k'di, "quando" (também v. 7). 

Em segundo lugar, pode-se usar 'iddãn como sinônimo de z'mán para designar um 
período específico de tempo. Em Daniel 2.8 o rei Nabucodonosor acusa os caldeus de 
tentar ganhar "tempo" ('iddãn) e assegura-lhes que tem consciência dos planos deles e 
de que os castigará com severidade, a menos que imediatamente lhe contem e então 
interpretem o sonho que ele teve. Mas em Daniel 2.16 é concedido o pedido que Daniel fez 
de ter mais tempo (zemãn). Desse modo, ele e seus amigos vão orar e pedem que Deus 
lhes revele a informação que o rei está cobrando. Vale assinalar que nesse mesmo capítulo 
o autor utiliza 'iddãn de três maneiras diferentes. Além do significado que se acabou de 
analisar, Daniel 2.9 emprega 'iddãn com o sentido de "situação", ou seja, circunstâncias. 
Mais tarde, na oração em que louva a Deus por ter-lhe revelado o sonho do rei, Daniel 
declara que Deus é aquele que muda "o tempo e as estações" Ciddãnayyã' 
wezimnayyã\ v. 21). Nesse contexto 'iddãn se refere a bem mais do que a curta duração 
de uma única e difícil circunstância, como aquela enfrentada pelos pretensos sábios do rei 
Nabucodonosor. N a realidade isso testemunha do poder soberano que Deus tem de 
controlar o curso da História. 

Em terceiro lugar, em Daniel 4 às vezes a função de 'iddãn é problemática. Nesse 
capítulo os versículos 16, 23, 25 e 32 (13, 20, 22, 29] empregam a expressão shib'â 
'iddãnin, literalmente "sete tempos". No entanto, a LXX, Josefo e comentaristas judeus 
tradicionais têm entendido que a expressão significa "sete anos" (veja-se J. J. SLOTKI, 
Daniel, Ezra, Nehemiah, London: The Soncino Press, 1951, p. 33). Apesar disso, não é 
necessário entender 'iddãn como um período específico nesses versículos e provavelmente 
a tradução da NAS, "sete períodos de tempo", é preferível a qualquer outra coisa mais 
específica, tanto em Daniel 4 quanto em Daniel 7.12. 

O mesmo é válido para a ocorrência de 4iddãn em Daniel 7.25 na expressão "um 
tempo, tempos, e metade de um tempo" (IBB, 'iddãn w"iddãnin üp*lag 'iddãn). Nesse 
versículo chave, é preciso levar em consideração vários fatores. Em primeiro lugar, não 
é possível traduzir 'iddãnin (que é como está no TM) por "dois tempos" (i.e., "dois anos"), 
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2901 T1U Côd) 

mas deve-se traduzir simplesmente por "tempos", ou seja, o plural em vez do dual. Se a 
escolha for interpretar a segunda palavra como "dois tempos" (ARA), é preciso revocalizar 
as consoantes (i.e., 'iddanayin). Em segundo lugar, a expressão toda pode ser 
simplesmente uma maneira convencional e apocalíptica de designar um período indefinido 
de tempo. Em terceiro lugar, por causa das dificuldades envolvidas em chegar a uma 
interpretação que seja satisfatória para uma larga faixa de estudiosos, é melhor deixar 
que a tradução da expressão fique tão indefinida quanto se vê no próprio original 
aramaico. Claro está que 'iddãn pode ter o sentido de "tempo" ou de "ano". Mas é 
indesejável forçar mais do que isso para atender a uma interpretação específica que 
requeira a expressão "três anos e meio". Tudo o que se pode dizer com certeza é que 
Daniel 7 (juntamente com Dn 2; 8—12) aponta para um período de tempo durante o qual 
parecerá que poderes do mal estarão no controle da política mundial, após o que se 
seguirá um momento em que Deus reafirmará a sua soberania sobre a história e dará 
cabo daquelas forças que têm atuado contra o seu reino. 

fOs comentários acima foram feitos com todo cuidado e acertadamente instam a que 
se tenha cautela na interpretação dessas expressões. Alguns, no entanto, podem querer 
acrescentar que o termo hebraico cognato se encontra em Daniel 12.7, o qual talvez possa 
ser elucidado por meio da referência aos períodos de 1 290 e 1 335 dias em Daniel 12.12-
13. Cf. também Apocalipse 11.2; 13.5; 12.6. R.L.H.J 

C.D.I. 

2901 TÍJ? Côd) ainda. Usado como em hebraico. 

2902 JT]V Càwãyâ) iniqüidade. Ocorre somente em Daniel 4.27 124]. Vejam-se o 
hebraico 'ãwâ e o seu derivado 'âwôn. 

2903 ^ii? Côp) aves. Usado como em hebraico. 

2904 " W Càr) palha. Derivação incerta. 

TP Cêz). Veja o n! 2 920a. 

2905 rífpTI/ Cizqâ) sinete. Aparentemente derivado do hebraico "ir em redor", "cavar 
em redor". 

Cètál. Veja o n? 2 772b. 

2906 Cayin) olho. Usado como o cognato hebraico. O sentido "fonte" não se acha em 
aramaico bíblico. 

2907 "TI? Ctr) desperto, vigilante. Esse vocábulo designa "anjo". Cognato do hebraico 
'ür I, "despertar". 

2908 Cal) sobre, por causa de, acima de, para, contra. Essa preposição 
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2914 ('am) 

corresponde às preposições hebraicas 'al e 'el. O aramaico não possui a preposição 
'ei, "para". Essa circunstância possivelmente contribui para a confusão ocasional nos 
textos hebraicos entre 'al e 'el. A alternância no hebraico pode ser em virtude do 
trabalho de copistas ou pode estar na índole da própria língua (veja-se BDB, p. 757). 
O emprego do aramaico 'al pode ser influência do verbo aramaico 'alai, "entrar". 

tf?» ('éllá 1. Veja o n? 2 909a. 

2909 rfrv Clh). Aceita como raiz de: 
(Veja-se o hebraico 'ãlá.) 

2909a tfpl? Cêllã *) sobre. 
2909b Cillt) aposento superior. 
2909c ]Tby Çelyôn) o Altíssimo. 
2909d (,'illáy) o altíssimo, o Altíssimo. Pode-se comparar esse uso de 'illãy 

com o emprego ocasional de 'al em hebraico com o sentido de "Altíssimo"*. 
Esse uso, reconhecido agora por Dahood em vários salmos, aparece na 
tradução da IBB em Oséias 7.16; 11.7. 

2909e rbV 0ãlãt) holocausto. Ocorre somente em Esdras 6.9. 

2910 rf?I7 Cillâ) questão, negócio. Provavelmente derivado de uma raiz 'ãlal usada 
em hebraico. 

^1? Cilli), ^V {'illay). Veja os nf 2 909b,d. 

]tbD Celyôn). Veja o n? 2 909c. 

2911 bvi? Calai) entrar. O verbo correspondente é empregado apenas uma vez em 
hebraico. Em vez desse verbo, o hebraico emprega o verbo bô', que não aparece em 
aramaico bíblico. 

Termo Derivado 

2911a bi?Q (me'al) entrada. 

2912 ubv Cãlam) perpetuidade, antigüidade. O cognato hebraico 'õlãm mostra a 
tendência da língua hebraica de alterar uma vogai longa tônica a para o. 

2913 i?1?!? Cala') costela. O cognato hebraico tsela' mostra a mudança fonêmica 
comum de tsadeh para 'ayin em hebraico e aramaico. 

nbi? Cãlãt). Veja o n? 2 907e. 

2914 Dl? Cam) povo. Usado como em hebraico. 

1721 



2915 ui? Cim) 

2915 EU ('im) com. Usado como em hebraico. 

2916 ('ãmtq) abismo, mistérios profundos. O hebraico é usado mais extensa-
mente com os sentidos tanto literal quanto metafórico. 

2917 "1DJ7 Cãmar) IcL Usado como o seu cognato hebraico, tsemer. 

2918 rCI? Cãnâ) I, responder. Todas as 24 vezes em que se usa esse vocábulo, ele 
é seguido do verbo 'amar, formando a expressão "responder e dizer". A expressão 
é um aramaísmo que significa simplesmente "responder". Essa expressão é freqüente 
nos Evangelhos, em que a ARC traduz a expressão na sua inteireza. 

2919 n:i? Cnh). II. Aceita como raiz de: 

2919a "IS? (Vx/ií) pobre, necessitado. Cognato do hebraico 'ãni e de palavras 
relacionadas. 

2920 Í32 ( 'm). Aceita como raiz de: 

2920a íp Cêz) cabra. Somente em Esdras 6.17. Usado como em hebraico. 

2921 ('ãnãn) nuvem. Semelhante ao cognato hebraico. 

2922 Cãnãp) galho. Usado como o equivalente hebraico. 

2923 üiy ('ãnãsh) confisco, multa A raiz é usada de forma semelhante ao hebraico, 
mas inclui idéia mais ampla de castigo, tributo, etc. 

rtV Cenet). Veja o n! 2 796. 

2924 Cõpt) folhagem. A palavra aparece uma vez no hebraico (SI 104.12), língua 
em que ocorre uma variação entre o ketib e o qere. O ketib traz um 'alep, talvez por 
influência de formas aramaicas. 

2925 Cãtsab) magoar, entristecer. Usado como o cognato hebraico 'ãtsab I. 

2926 *~)pi? (,'ãqar) ser desarraigado. Um verbo denominativo empregado somente 
no hitpeal. 

Substantivo de Origem 

2926a "".pi? ('iqqar) raiz, cepo. O emprego desse vocábulo tem paralelo bastante 
próximo ao hebraico. 
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2935 pT.I? Cattiq) 

TJJ Câr). Veja o n? 2 930a. 

2927 Cãrab) misturar. O uso faz paralelo a 'ãrab I em hebraico, em que, 
porém, só aparecem substantivos derivados mas não a raiz. 

2928 Cãrãd) jumento selvagem. O paralelo hebraico é usado apenas uma vez 
(Jó 39.5) e BDB entende que é um empréstimo lingüístico do aramaico. Mas tanto um 
quanto outro podem ser igualmente empréstimos lingüísticos. 

2929 rn*TD Carwâ) desonra O equivalente hebraico 'arweh, "nudez", é usado em 
sentido mais genérico em aramaico. 

2930 "IIP (Vr). Aceita como raiz de: 
2930a Up Câr) adversário. Há uma palavra hebraico 'ãr (SI 139.20) com o sentido 

de "adversário", que pode ser um empréstimo lingüístico do aramaico. A 
palavra hebraica cognata é t?ar (de isãrâ II), "inimigo", que é amplamente 
empregada. 

2931 Vãsab) ervas, grama. Usado como em hebraico. 

2932 ItDV Cdsar), rnÈ/I? ('asrà) dez. Usado como em hebraico. 

Termo Derivado 

2932a p Ç Ç Ceérín) vinte. 

2933 HuÇ Cãshit), Cãshit) pensar, planejar. O hebraico possui um cognato 
que possivelmente é um empréstimo lingüístico do aramaico, mas isso não é 
totalmente certo. 

n^ {'et). Veja o n? 2 797. 

2934 Tni? Cãtid) pronto. Usado como em hebraico. 

2935 p*ni? Cattiq) ancião (de dias). Usado somente com referência a Deus, em Daniel 
7.9, 13, 22. Derivados da raiz hebraica incluem as idéias de valor e eminência. 
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2936 nns (pehâ) governador. Empréstimo lingüístico do acadiano. 

2937 "TIS (pehãr) oleiro. Provavelmente um empréstimo lingüístico do acadiano. 

2938 (peta$h) uma roupa É incerto o significado exato da palavra. 

2939 Í?B (p'lag) dividir. Usado como em hebraico. 

Termos Derivados 

2939a í4?? ip'lag) metade. 
2939b nsba (p'luggâ) divisão. 

2940 nbs (p'lah) servir, adorar, reverenciar, ministrar. 

Termo Derivado 

2940a ipolhãn) serviço, adoração (somente em Ed 7.19). 

O significado original da raiz era "fender", "fazer um sulco" ou "dividir em dois". A 
partir desse sentido derivou-se a idéia de cultivar um campo e, em última instância, a de 
cultivar a (i.e., trabalhar arduamente na) adoração de uma divindade, de onde surge a 
idéia de serviço ou adoração de uma divindade. Em hebraico bíblico emprega-se a raiz 
apenas no sentido de "rachar" ou "dividir" e aparentemente não passou a ser um vocábulo 
que designava o serviço religioso, como é o caso em aramaico. 

O verbo p'lah ocorre somente em Daniel. No capítulo 3 emprega-se o sentido básico 
da palavra para descrever o motivo central do incidente da "fornalha de fogo ardente". No 
versículo 12 fica-se sabendo que Sadraque, Mesaque e Abede-Nego se recusaram a "servir" 
ao deus de Nabucodonosor (a palavra "deus" aparece aqui no singular porque está em 
paralelo com a "imagem" que o rei havia levantado. O próprio rei não pôde acreditar que 
alguém teria a coragem de se recusar a "servir" ao deus/à imagem de ouro que ele 
publicamente levantara (v. 14) e graciosamente concedeu aos três homens uma segunda 
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2941 C2 (pum) 

chance de obedecer à sua ordem! O versículo 17 relata a reação dos homens diante do rei, 
o que deixa o problema claramente perceptível. "Se o nosso Deus, a quem servimos, quer 
livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei." Agora a 
sorte está lançada. A reputação do Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foi 
vinculada à questão de sua capacidade de livrar os seus servos de uma fornalha de fogo, 
algo bastante parecido com a maneira como a reputação do Deus de Elias foi vinculada 
à questão de sua capacidade de criar fogo (1 Rs 18). O versículo 18, contudo, mostra 
claramente que os três homens pretendiam dizer algo ainda mais radical. "Se IDeusT não 
[o fizer], fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses [lit. 'teu deus*], nem 
adoraremos [nisgud] a imagem de ouro que levantas te." Em outras palavras, nas mentes 
de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego a idolatria é algo tão errado que não adorariam nem 
serviriam um deus falso, mesmo que Deus decidisse não operar um milagre especial em 
favor deles, conforme fizera no passado. De sorte que Sadraque, Mesaque e Abede-Nego 
não aceitaram cometer idolatria, nem mesmo para salvar as próprias vidas. 

Deve-se assinalar que em nenhuma parte do livro de Daniel — nem em Daniel 3 — 
se questiona a capacidade do Deus hebreu. Na realidade, o que acontece é justamente o 
oposto, pois o livro de Daniel foi escrito para apresentar exemplos históricos do fato de 
que Deus, de modo muito real, se envolvera de forma salvífica e redentora com as vidas 
daqueles que o serviam. É assim que em Daniel 6.16 [171 são citadas até mesmo as 
palavras de um monarca pagão da Pérsia (Dario), o qual declarou a sua crença de que o 
Deus de Daniel era capaz de livrar Daniel da cova dos leões. O versículo 20 [211 está 
emoldurado por uma pergunta de retórica, mas obviamente o rei esperava uma resposta 
de Daniel, e tal resposta significaria que o Deus de Daniel de fato fora capaz de livrá-lo. 

C . D . I . 

2941 C2 (pum) boca. Usado como o hebraico peh. 

2942 C2 (pas) palma da mão. Usado como a palavra hebraica derivada de pãsas. 

2 9 4 3 ] " "K?JOS (p'santêrin) um instrumento de corda. Sem dúvida essa palavra 
foi tomada de empréstimo do grego psalterion, a qual é com freqüência usada na LXX 
para traduzir o hebraico nebel, "harpa". Veja-se o exame do assunto em Music; 
musical instruments, ZPEB, v. 4, p. 320. Quanto à questão da data desse empréstimo, 
veja-se sumpõnyã, n? 2 8 8 7 . 

2944 b p ? (parzel) ferro. Cf. o hebraico barzel. A variação dos fonemas b e p em 
hitita, acadiano, ugarítico, hebraico e aramaico sugere uma origem não-semítica, 
provavelmente indo-européia. Cf. o latim antigo ferzum. 

2945 (p'ras) partir em dois, dividir. O hebraico é semelhante. 

Termo Derivado 

2945a C~12 (p'res) meia mina (provavelmente), meio siclo (KB). O vocábulo é 
provavelmente empregado num jogo de palavras em Daniel 5.25, no texto 
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2952 T S (p'ti) 

escrito à mão que apareceu na parede, "Mene, Mene, Tequel, Ufarsim" 
(EBB). Pode-se interpretar que essas palavras teriam o sentido de uma 
mina, um siclo e meia-mina (ou meio-siclo). Isso praticamente não faz 
sentido, e Daniel interpretou como sendo os verbos "contar", "pesar" e 
"dividir". O último verbo pode representar um duplo jogo de palavras em 
sua semelhança com a palavra "Pérsia", que estava prestes a conquistar 
Belsazar. A palavra "Ufarsim" (IBB) é a conjunção "e" mais o plural de 
peres. 

2946 (peraq) despedaçar, romper (pecados). A palavra hebraica é usada mais 
no sentido literal. 

2947 ip*rash) tornar distinto. Somente em Esdras 4.18. Usado tanto em 
hebraico quanto em acadiano com o sentido mais amplo de "explicar". 

2948 ]2E?"T2 (parshegen) cópia. Um empréstimo lingüístico do persa. 

2949 "TÇte (peshar) interpretar. Também usado em acadiano. 

Termo Derivado 

2949a "1ÇS (peshar) interpretação (de um sonho). O substantivo é usado uma 
única vez em hebraico, em Eclesiastes 8.1, para designar a interpretação 
em geral. O vocábulo tornou-se uma introdução padronizada das frases 
exegéticas dos comentários escritos em Qumran. Uma frase das escrituras 
é seguida de pishrô, "sua interpretação é:". 

2950 O r a (pifgãm) mandamento, palavra, assunto. Empréstimo lingüístico do 
persa. 

2951 nr.E (p'tah) abrir. Usado como em hebraico. 

2952 T © (prti) largura. A raiz pãtâ é encontrada em hebraico com o sentido de "ser 
largo". Mas o derivado hebraico tem especificamente o sentido de "ser simples", "ser 
facilmente seduzido", um significado não existente no aramaico bíblico. 
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2953 (tsebãO estar inclinado, desejar. Possivelmente relacionado com o 
hebraico tsãbâ I. 

Termo Derivado 

2953a "Q^ (ts'bü) coisa (aparentemente algo desejado). 

2954 (ts'ba0 mergulhar, molhar. Cf. o hebraico tsãba', "tingir". Usado no pael 
e hitpael. 

2955 "7K (tead) ía<fo. Usado como em hebraico. 

2956 S I S (ts'dã 0 propósito. O equivalente hebraico, ts'diyâ, também é empregado 
para designar o propósito mau. 

2957 (tsidqâ) ação reta, retidão. Daniel 4.27 [241 é o único caso em aramaico 
bíblico dessa conhecida raiz hebraica. 

2958 (tsawwa 'r) pescoço. Usado como em hebraico. 

2959 K^iS (tselár) orar. Usado no pael. Não usado em hebraico, que utiliza 
principalmente o hitpael de pãlal. Cf. o árabe tsalâ, "orar". 

2960 (ts'lah) ter sucesso, prosperar. Usado no hafel. Usado como o seu 
equivalente hebraico. 

2961 (tsrlèm) imagem. Usado como o hebraico, à exceção de que Daniel 3.19 
emprega a expressão "imagem do seu rosto" (lit.) com o sentido de "sua atitude", uma 
extensão de sentido não atestada em hebraico bíblico. 
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2962 (tsippar) 

2962 (tsippar) ave. Semelhante ao hebraico. 

2963 T S S (ts'pir) bode. Usado como o hebraico tsãpir, que, contudo, é usado apenas 
em Daniel, Esdras e 2 Crônicas e pode ter sido tomado de empréstimo do acadiano. 
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2964 (.qebêl) receber. Um verbo denominativo usado somente no pael. 

2965 (qõbêl) diante de, em frente a, defronte, por causa de. Quando seguida 
de di, a palavra tem o sentido de "conforme". Essa preposição aramaica bastante 
comum é, com freqüência, precedida de F ou de kol. N a maioria das vezes é 
empregada para indicar causa e não uma mera posição, que geralmente é indicada 
por qõdãm (q.v.). 

2966 C~ip (qdm). Aceita como raiz de: 
2966a (qõdãm) diante de. Empregado como as preposições hebraicas qedem 

e lipnê. 
2966b HÇ-ip (qadmâ) tempos passados. 

2966c (qadmay) anterior, primeiro. 

2967 CT^Ip (qaddlsh) anjos, santos. O único uso no aramaico bíblico de qãdash, raiz 
hebraica bastante comum. 

2968 Clp (qúm ) levantar-se, estar de pé. Usado extensamente e de modo bastante 
parecido com o seu equivalente hebraico. 

Termos Derivados 

2968a LTp (qeyãm) estatuto. 

2968b Z;p 0qayyãm) duradouro. Esses dois derivados mostram extensões 
naturais do significado da raiz, as quais, porém, não se vêem em hebraico. 

2969 (qetal) matar. Este verbo, tão conhecido dos estudantes de hebraico como 
verbo paradigmático, é encontrado apenas três vezes em hebraico (Jó 13.15; 24.14; 
SI 139.19). É possível que seja em hebraico um empréstimo lingüístico do aramaico. 
É utilizado sete vezes em aramaico bíblico e ocorre em inscrições aramaicas antigas 
CKB). 
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2970 HÇp (qftar) 

2970 Hpp (q'tar) junta do joelho, pergunta difícil Possivelmente o significado 
original era o de "dar um nó" (KB), originando-se o sentido de nó, junta, problema. Há 
um cognato em acadiano, mas não em hebraico. 

2971 £Tp (qayit) verão. O cognato hebraico é qayits. 

Crp (qeyãm), D'tp (qayyãm). Veja os n~ 2 968a, b. 

2972 OTTTp (qitrõs) lira, citara. Um empréstimo lingüístico do grego kitharis. 
Quanto à importância dessa palavra e de outros empréstimos lingüísticos do grego 
para a datação de Daniel, veja-se sümpõnyá, n? 2887. 

2973 ^p (qál) voz. Usado como o hebraico qôl. 

2974 (qenã') adquirir, comprar. Usado como o hebraico qãnà I. 

2975 (qetsap) estar irado. No restrito material de aramaico bíblico, emprega-se 
esse verbo para designar a ira do rei. O equivalente hebraico é usado tanto para a 
ira de Deus quanto para a do homem. 

Termo Derivado 

2975a (q'tsap) ira (de Deus). 

2976 n^p (q'tsãt) fim. Derivado de uma raiz qts\ que aparece em hebraico como 
qãtsâ, "cortar fora". 

2977 KHp (qerãr) chamar, ler em voz alta. Usado como o hebraico qãrá' I. O 
hebraico qãrã' II, que significa "encontrar", não é usado no aramaico bíblico. 

2978 IP.p (q'rêb) aproximar-se. Usado como em hebraico, língua em que o verbo 
também significa "aproximar-se" mas em que o grau causativo inclui a idéia de 
"oferecer sacrifício". 

Termo Derivado 

2978a 37.p (q'rãb) guerra. Derivado de "aproximar-se", mas com um sentido de 
hostilidade. 

2979 n n p (qiryâ), (qiryã 0 cidade. Usado como o hebraico. 

2980 p p (qeren) chifre, buzina, À semelhança do hebraico, refere-se tanto ao chifre 
de um animal quanto ao instrumento musical feito com esse chifre. 
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2982 Ztáp (qeshõt) 

2981 fip (q'rats) pedaço. Substantivo usado junto com o verbo 'ãkal, formando a 
expressão "comer um pedaço", o que tem o sentido idiomático de "caluniar", 
"denunciar", uma expressão idiomática bem atestada em acadiano (e.g., nas tábuas 
de Amarna). 

2982 Düp (qeshõt) verdade. O equivalente hebraico é usado apenas uma vez (Pv 22.21) 
e pode ser de origem aramaica. 

Cnpp (qatrõs). Veja qttrõs, n? 2 972. 
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2983 (rè'sh) cabeça, líder. Usado como o hebraico rõ'sh. A vogai média i/e 
também é encontrada em ugarítico. 

2984 221 (rbb). Aceita como raiz de: 

2984a (raò) grande. Usado em forma substantivada com o sentido de "capitão", 
"chefe". O plural revela reduplicação, ou seja, rabr*bin. 

2984b Í2n (ribbô) miríade. Palavra empregada apenas em Daniel 7.10 para 
designar um número muito grande, "dez mil vezes dez mil" (ARA, "miríades 
de míriades"). O equivalente hebraico também é usado, mas parece que 
significa literalmente "dez mil" em Esdras 2.64, trecho paralelo de Neemias 
7.66. 

2984c (rabr^bãn) senhor, nobre. 

2985 n i p (r^bâ) crescer. Usado como em hebraico. 

Termo Derivado 

2985a KT) {r*bü) grandeza. 

^ r n (r*btt). Veja o n? 2 986b. 

2986 IOT (ròO. Aceita como raiz de: 

2986a i n i K ( aròaO quatro. 
2986b "'iTin (r*bVi) quarto (numerai ordinal). Esses numerais são empregados 

como em hebraico. O número "quarenta" não aparece no aramaico bíblico. 

rrqn (rabrab). Plural de rab, n? 2984a. 

p - Ç n (rabr*bín). Plural de raò, n? 2984a. 

p i r i (rabr*bãn). Veja o n? 2 984c. 
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2987 ?r. (fgaz) 

2987 (J*gaz) zangar-se. O hebraico também emprega essa raiz no seu sentido literal 
de "tremer", "balançar". No aramaico bíblico só aparece o sentido específico de "estar 
irado". 

Termo Derivado 

2987a r;~l (r*gaz) cólera. 

2988 b r i (r^gal) pé. Usado como em hebraico, mas não com todas as conotações no 
restrito material do aramaico bíblico. 

2989 (r*gash) estar em tumulto. Usado no hafel. Também encontrado em 
hebraico, mas não é um vocábulo comum. 

2990 TI (rêw) aparência. Somente encontrado com o sufixo, rêwêh (Dn 2.31; 3.25). 
Palavra derivada da raiz comum rã'â, que não é usada no aramaico bíblico. 

2991 n n (rwh). Aceita como raiz de: 

2991a n n (rúah) vento, espírito. Usado como em hebraico. Pode-se assinalar que 
a expressão "Espírito Santo" só é usada duas vezes no AT: Salmos 51.11 
[15J; Isaías 63.10. A terminologia mudou de "Espírito do Senhor" para 
"Espírito Santo" (expressão também utilizada nos MMM) durante o período 
intertestamentário, talvez em parte para evitar o emprego do nome 
sagrado. O uso em Daniel de "espírito dos deuses santos" talvez tenha 
contribuído para a expressão que posteriormente passou a existir. 

2991b n n (rêah) cheiro. Usado como em hebraico. 

2992 C r . (rum) elevar-se. Usado de modo muito parecido com o hebraico. 

Termo Derivado 

2992a C n (rum) altura. 

2993 PI (ráz) segredo. Um empréstimo lingüístico do persa, traduzido muito 
naturalmente na LXX pelo termo grego mysterion. 

2994 pTTl (r*hiq) bem longe. Usado como rãhôq em hebraico. 

2995 ]"QiTn (rahãmin) compaixão. Usado no plural para exprimir a intensidade 
desse sentimento. Palavra comum em hebraico, que também emprega a raiz rãham. 

2996 JTn (r^hats) confiar em. Usado no hitpeal. Encontrado em acadiano, mas não 
em hebraico. 
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3002 cçn {r*sham) 

n n (rêah). Veja o n? 2 991b. 

2997 (fmã') atirar, lançar. Usado tal como â rara palavra hebraica rãrnâ I. 
Usado 12 vezes no aramaico bíblico. 

2998 n m (r'h). Aceita como raiz de: 
2998a í i n (T"â) bel-prazer, vontade. 
2998b JVlJj (ra'yôn) pensamento. O cognato hebraico dessa raiz é rãtsá, que 

mostra a mudança fonêmica ts/' (cf. erets/ara'). Mas o hebraico emprega 
derivados de r'h, talvez como aramaísmos, em Eclesiastes e Salmos 139.2. 

2999 ] ] i n (ra'ãnan) florescente. Usado como o equivalente hebraico derivado de 
rã'an. 

3000 i?IH (r"a0 esmagar, despedaçar. Usado como o cognato hebraico rãtsats 
(observe-se a mudança fonêmica tsf). 

3001 CÇ-1 (r*pas) pisar, calcar aos pés. Usado como o equivalente hebraico, que, 
contudo, não é comum. 

3002 DÇ~J (r*sham) fazer inscrição, assinar. Usado diversas vezes nas passagens em 
aramaico de Daniel e uma vez no texto hebraico de Daniel (10.21), possivelmente 
num empréstimo lingüístico do aramaico. 

1737 



CD 
3003 Í02E/ (éabtfka ' ) um instrumento musicaL Aparentemente um instrumento 

triangular com quatro cordas. O equivalente grego é sambyké, mas não está certo 
se o grego tomou emprestado do semítico ou vice-versa. Quanto à relevância de 
palavras gregas em Daniel para datação do livro, veja-se o verbete sümpônyâ, n? 
2887. 

3004 {éfgá*) tornar-se grande. O verbo também é usado em hebraico, mas 
restrito ao livro de Jó. Ali pode ser um aramaísmo ou então uma variante dialetal 
do hebraico antigo. 

Termo Derivado 

3004a K-3Ç (éaggi') grande, muito. 

3005 (sã/iãdu) testemunho. O equivalente hebraico aparece uma vez em Jó. A 
palavra é usada como parte da fala de Labão em Gênesis 31.47 na forma enfática 
sãhãdütã'. 

3006 Dtò? (süm), WÜ (sim) pôr, fazer. Usado da mesma forma que seu bastante comum 
equivalente hebraico. 

3007 "KD5P (Ptar) lado. Não usado em hebraico. 

3008 2'D (éib) ser grisalho. O particípio plural é empregado de forma substantivada 
com o sentido de "anciãos". Usado como em hebraico. 

3009 bDO (éfkal) considerar, contemplar. O equivalente hebraico é comum e 
amplamente empregado para se referir a idéias relacionadas a insight, "prudência", 
"atenção", "sucesso", etc. 

1739 



3010 (?nã' ) 

Termo Derivado 

3009a VrfyJD {éákrtãnú) insight. 

3010 KXp (âenár) odiar. Usa-se de forma substantivada o particípio plural para 
designar "inimigos". O uso é semelhante ao do hebraico. 

3011 (s"ar) cabelo. Usado como o hebraico é&ãr. 
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o 
3012 bttD (sh"êl) pedir> perguntar. Usado como o hebraico. A palavra she'ôl não 

ocorre em aramaico bíblico. 

Termo Derivado 

3012a rÒKÜ (sh"êlâ) assunto, pedido. O mesmo desenvolvimento semântico 
aparece em hebraico. 

3013 (sh"ãr) resto, remanescente. O equivalente hebraico é sh"êrit. 

3014 *TQ0 (sh'bah) elogiar, louvar. Usado no pael, como o equivalente hebraico 
shãbah II. 

3015 COÇ (sh'bat) tribo. Usado como o hebraico shebet. No entanto, o sentido de 
"cetro", "vara", que é comum em hebraico, não existe no aramaico bíblico. 

3016 T3v£ (sh'bib) chama. Há um equivalente hebraico encontrado somente em Jó 
18.5. Não há como chegar à conclusão de qual palavra deriva da outra ou de se 
ambas eram palavras próprias de suas respectivas línguas. 

3017 ÜZ0 (sh'6a0 sete. Veja o vocábulo hebraico correspondente. 

3018 (sh'baq) partir, deixar a sós. Equivalente aramaico do hebraico 'ãzab. O 
emprego mais famoso deste verbo se acha no grito em que Jesus, na cruz, cita 
Salmos 22.1 [21, empregando o aramaico sh'baqtani em lugar do hebraico 'ãzabtãni 
(Mt 27.46). 

3019 (sh'bash) confundir. Não encontrado em hebraico, mas o cognato acadiano 
é parecido. 

3020 (shêgãl) esposa ou concubina do rei. Usado somente no plural (Dn 5.2, 
3, 23). Origem obscura. O hebraico tem o verbo shãgal, "violentar", que pode ter 
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3021 *-TT0 (sh'dar) 

relação com esse substantivo aramaico. Mas shêgãl pode ser um empréstimo 
lingüístico. 

3021 jíi/ (sh"dar) lutar, esforçar-se. Usado no hitpael. Não encontrado em hebraico. 

Termo Derivado 

3021a ( 'eshtaddür) revolta. 

3022 m o (shdt). Aceita como raiz de: 

3022a TO (shêt), DC (shit) seis. 
3022b "pnS (shittín) sessenta. O cognato hebraico shdsh revela a permuta bastante 

comum entre sh et. O único problema com essa raiz se acha em Esdras 6.3, 
em que se diz que o segundo templo tinha 60 côvados de largura e 60 
côvados de altura. Os valores que seriam de esperar são 20 côvados de 
largura e de altura. Caso se aceite uma proposta deste escritor, é possível 
que nessa passagem tenha havido confusão entre o número shittin, plural 
de seis e que significa "sessenta", com o plural de dois (que em nenhuma 
outra passagem é usado com o sentido de "vinte"). Em hebraico o dual de 
"dois" é shtayim. As duas palavras são notavelmente parecidas. 

3023 *TiT0 (sh'wâ) I, tomar-se como. Usado no pael. O equivalente hebraico significa 
"tornar semelhante", no hifil. 

3024 rnü (sh'wâ) II, ser posto, ser feito. Usado no hitpael. O equivalente hebraico é 
empregado no piei. O aramaico, assim como o hebraico, utiliza mais amplamente o 
sinônimo süm ou éim. 

3025 Ttô (shúr) muro. O cognato hebraico derivado da raiz shwr III também significa 
"muro", mas o sinônimo hebraico mais comum é hômâ (de hmh), que não ocorre no 
aramaico bíblico. 

3026 nnÇ (sh'hat) corromper. Usado como em hebraico. 

3027 (shêzib) livrar. Não usado em hebraico. Provavelmente um empréstimo 
lingüístico do acadiano, língua em que, no grau causativo (shapel), é um 
desenvolvimento do verbo ezêbu. 

3028 (shêtst') terminar, acabar. Tal como o verbo acima, esse é provavelmente 
um empréstimo lingüístico de uma forma causativa (shapel) do verbo asâ (cognato 
do hebraico yãtsã *). 

3029 (shkb). Aceita como raiz de: 
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3037 *-TÇ0 (sh'mad) 

3029a 33C7C (mishkab) cama. Essa raiz é comum em hebraico, e o derivado 
mishkab é empregado tal como o seu equivalente hebraico. 

3030 (shakléi). Uma forma do verbo k'lal, que apresenta o grau causativo 
shapel sob a influência do acadiano. 

3031 pi? (shekên) habitar. Usado como o equivalente hebraico. 

Termo Derivado 

3031a (mishkan) morada (de Deus, em Jerusalém). 

3032 rfrO (shlh). Aceita como raiz de: 
Esse verbo aparece em hebraico junto com os derivados similares. 

3032a tf?Ç (sh'lêh) à vontade. 
3032b nV/w (shelêwâ) conforto, abundância, bem-estar. 

3033 rr^C (shHah) enviar. Usado como o equivalente hebraico. 

3034 d^D (sh'lét) ter poder, dominar. 

Termos Derivados 

3034a itíptí (sholtãn) domínio. 
3034b cr tü Cshallit) dominador (adj.), autoridade. Essa raiz também aparece 

em hebraico, língua em que BDB afirma que é tardia. Mas um derivado dela 
(shlyt) aparece em ugarítico como um segundo nome de Leviatá (AisWUS n? 
2612). A forma árabe deu origem ao título "sultão". 

3034c (shiltõn) governante, autoridade. 

3035 übti (shelêm) estar terminado, estar encerrado. 

Termo Derivado 

3035a •'pÇ (sh'lãm) bem-estar, sucesso. O verbo e o seu derivado são 
semelhantes aos equivalentes hebraicos, que têm emprego freqüente. 

3036 EZü (shum) nome. Usado da mesma forma que a palavra hebraica correspondente 
shêm. 

3037 (sh'mad) destruir. Usado no hafel, é semelhante ao verbo hebraico, que 
é utilizado no nifal. 
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3038 j-üü (shemayin) 

3038 (shemayin) céu. À semelhança do equivalente hebraico, esse substantivo 
d uai se refere tanto ao céu atmosférico, o céu estrelado, quanto à morada de Deus 
e dos anjos. 

3039 DpÇ (shemãm) ficar apavorado. Usado somente em Daniel 4.16. Essa é a 
palavra que nos trechos em hebraico de Daniel designa a "abominação desoladora" 
(Dn 12.11, etc.). 

3040 I7QÇ (shema') ouvir. Usado como o seu equivalente hebraico. 

3041 wQu (sh'mash) /, soL Essa é a palavra semítica usual para "sol", aparecendo em 
hebraico, acadiano, árabe. Em ugarítico aparece como shpsh, uma forma também 
atestada em acadiano. 

3042 DDÇ (sh'mash) II, ministrar, servir. Palavra sem relação com o vocábulo acima, 
que significa "sol". Provavelmente um empréstimo lingüístico do egípcio. 

3043 (shén) dente. Usado da mesma forma como o hebraico, em que deriva de 
shãnan, "afiar". 

HXp (shênâ). Veja o n? 2 778a. 

3044 ni/ü (shã'â) curto espaço de tempo, momento. Derivação incerta. Um cognato 
acadiano significa "tempo", "hora". Alguns são da opinião de que o vocábulo derivou 
do hebraico shã'â, "fitar", mas isso é questionado por BDB e KB. 

3045 2 SE? (sh*pat) julgar. Veja-se a discussão sobre a palavra no verbete sobre o 
equivalente hebraico. O verbo inclui muitos dos aspectos de governo — executivo, 
militar, legislativo, judicial. No aramaico bíblico (Ed 7.25) o vocábulo é claramente 
usado com a sua conotação judicial, não em razão de alguma mudança de sentido da 
palavra, mas porque a situação política era diferente. 

T S Ç (shappir). Veja o n? 3 046a. 

3046 (sh'par) ser belo, ser decoroso. O equivalente hebraico enfatiza mais a 
idéia de beleza, a qual também aparece num derivado aramaico. 

Termos Derivados 

3046a T 9 Ü {shappir) belo, formoso (diz-se de folhagem). 

3046b "1S1SÜ (sh 'parpãr ) alvorada (como algo belo?). Não é certa a relação 
com a raiz acima. 
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3051 n r o (shetá) 

"1D-.2S (sh'parpãr). Veja o n°. 3 046b. 

5(747 põ (s/iãq) perrta. Como em hebraico, essa palavra designa a perna dos seres 
humanos (somente Dn 2.33). A coxa é denominada yarkâ. No uso em hebraico shôq 
também designa a coxa de um animal de sacrifício. A raiz, atestada em hebraico, é 
shwq. 

3048 (sh'rà 0 soltar, habitar (peal), começar (pael). O cognato hebraico shãrâ 

significa "deixar solto". O significado "habitar" aparentemente provém da ação de 
desfazer a bagagem num acampamento. Não é claro como se desenvolveu o 
significado de "começar". Estranhamente o verbo hebraico hãlal III significa 
"contaminar" e possui no hifil um inexplicável significado de "começar". 

3049 (shrq). Aceita como raiz de: 
O verbo não é usado em aramaico, mas tem regularmente o sentido de 
"assobiar", "apitar", em hebraico. 

3049a ^ P V T & Q (mashrôqi) flauta. Veja-se Music; musical instruments, Z P E B , v. 
4, p. 320. 

3050 ETKB (shrsh). Aceita como raiz de: 
3050a CHO (sheresh) raiz. Usado como o equivalente hebraico. 
3050b "CnC (sherõshi) desarraigamento, banimento. Ketib: shrshw. 

r © (shét). Veja o n? 3 027a. 

3051 n r o (sh'tâ) beber. Usado como o hebraico. O causativo "dar de beber" (hebraico 
shãqâ) não é encontrado no aramaico bíblico. 

Termo Derivado 

3051 nnÇO (mishteh) banquete. 

]T>0 (shittin). Veja o n? 3 022b. 
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n 
3052 ~Qr. ( f b a r ) quebrar. Usado como o cognato hebraico shabar. Observe-se a 

permuta entre sh e t. 

tVTin (jfdirã -). Veja o n? 2669d. 

3053 2TI (túb) voltar. Empregado, tal como ocorre com o cognato hebraico shúb, também 
com o sentido de "restaurar" e "responder" a uma pergunta. O sentido adverbial 
comum em hebraico de fazer algo de novo ("tornar e fazer") não é atestado no 
aramaico bíblico. 

3054 P1Y1 (t 'wãh) espantar-se, alarmar-se. Não usado em hebraico. 

3055 ~IÍF1 (tôr) touro, novilho (para sacrifício). Usado tal como o cognato hebraico shôr. 

3056 ninn (tehôt) debaixo de. Usado tal como o hebraico tahat, referindo-se a coisas 
debaixo dos céus (Dn 7.27; Jr 10.11) ou debaixo da sombra de uma árvore (Dn 4.12, 
21 [9, 18]). 

3057 fX) ( f lag ) neve. Usado numa símile com o sentido de brancura, como ocorre com 
o cognato hebraico sheleg. 

n (fliti). Veja o n? 3058c. 

3058 rftn (tlt). Aceita como raiz de: 
3058a r f e (f lat ) três. A forma feminina é flãtây empregada como o cognato 

hebraico shãlõsh. Observe-se a permuta entre sh e t neste e nos derivados 
seguintes. 

3058b rbn (flat) terceiro, Leo terceiro governante, um dos três (Dn 5.16, 
29). talti (Dn 5.7) é uma palavra diferente com o mesmo sentido (BDB) ou 
uma forma variante (KB). 
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3059 rTDn ( t a m m â ) 

3058c (flUO terceiro (numa série). Como em hebraico, os ordinais de três 
até dez têm inseridas duas vogais i longas. O cognato hebraico é shelishi. 

3058d ],n'pr, (flãttn) trinta. 

3059 rran (tammâ) lá, ali. O cognato hebraico é shâm, shammâ. 

3060 HOTl ( f m a h ) maravilha (BDB), milagre (KB). Este vocábulo possui um verbo 
cognato em hebraico, tãmah, "estar pasmado". Mas, nas três vezes em que o 
substantivo aparece em Daniel (4.2, 3 [3.32, 33]; 6.27 [28]), é empregado na 
expressão "sinais e maravilhas" ( ' ã t e fmah), bastante parecida com o hebraico 'ôt 

e mõpêt. Em Daniel as referências são aos livramentos miraculosos tanto da 
fornalha de fogo ardente quanto da cova dos leões. 

3061 (tn Ace i ta como ra iz de: 
O hebraico, o acadiano e o árabe empregam o verbo "repetir", "fazer de novo" 
(hebraico shãnâ). 

3061a (tinyãn) segundo (número ordinal) (somente em Dn 7.5). 

3061b m n n (tinyãnút) a segunda vez (somente em Dn 2.7). 

3061c j n n (frên) dois. O cognato hebraico é shenayim. Quanto à dissimilação de 
n para r (cf. KB), pode-se mencionar a famosa mudança do hebraico bên 
"filho", para o aramaico bar. 

306 ld ^ r n n ( tar tên ) segundo (número ordinal). 

mnn (tinyãnút). Veja o n? 3061b. 

3062 KTIÇPI (tiptãyê") magistrado (KB, IBB). Título de autoridade provincial de 
posição hierárquica desconhecida. 

f f p n (taqqip). Veja o n? 3065c. 

3063 ^ p n (fqal) pesar. Cognato do hebraico shãqal. 

Termo Derivado 

3063a ^pn (fqêl) siclo. Quanto a uma análise das palavras manuscritas na 
parede, veja-se peras. 

3064 ]pijl (fqan) estar em ordem. O equivalente hebraico também significa 
"endireitar". Há um cognato em acadiano. 

3065 *]pn (fqêp) fortalecer-se. O equivalente hebraico pode ser um aramaísmo. É 
encontrado somente em Jó e Eclesiastes, mas não há nenhuma prova de que o 
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3067 i n n (tãrãl 

vocábulo seja tardio, conforme afirma BDB. Atualmente a influência aramaica é 
reconhecida como muito anterior ao período exílico. 

Termos Derivados 

3065a *}jPPl (fqãp) poder. 
3065b pp (fqôp) poder. 
3065c ^ p n (taqqip) forte, poder. 

] n n (frên). Veja o n? 3061c. 

3066 i^ir1 (fra0 porta. Entende-se muito naturalmente que o hebraico sha'ar, "porta", 
tenha relação com essa palavra aramaica, embora isso envolva uma metátese na 
forma aramaica (cf. BDB, verbete sh'r, p. 1044). Como em hebraico, pelo fato de a 
porta da cidade ser a sede da sua administração, o vocábulo "porta" tornou-se uma 
palavra que designava a corte real, o palácio. 

3067 i n n (íõrã') porteiro. 

JTHn (tartên). Veja o n? 306 ld. 
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Adão - 25a 
Adar - 2559 
adequado - 126,496a, 2607 
adiante de, ir - 1988 
adiante, passar - 666 
adivinhação - 1348a, 2044a, 

2044b 
adivinhação, praticar - 1348 
adivinhador - 72a 
adivinhar - 1348 
adivinho (s) - 848d, 1143, 1656 
admoestar - 532 
adoecer - 655 
adoentado - 648 
adoração - 2896b, 2940a 
adoração, prostrar-se em - 1459 
adorador - 1722a 
adorar - 619, 1667, 2884 
adornar - 477, 1566, 1726 
adorno (s) - 477c, 656a, 1566a 
adquirir - 267, 751, 1088, 2039, 

2974 
adquirir cereal - 2322 
adquirir mediante comércio -

1034 
adquirir mediante pagamento -

1153 
adultério - 1273a, 1273b 
adultério, cometer - 1273 
adversário - 1974a, 1999c, 2159b, 

2252, 2252a, 2930a 
advertência - 41a 
advertir - 399, 532, 2703 
afadigar-se - 842 
afagar - 391 
afarsaquita - 2599, 2600 
afarsita - 2598 
afasta - 2151a 
afastado - 2151 
afastamento - 1090a, 1480a 
afastar - 264.1, 840, 1298 
afastar-se - 384, 1167, 1456, 

1480 
afeição descontrolada - 1559 
afeição, objeto de profunda -

676b 
afeiçoado - 773 
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aferrolhar- 1383 
afiado - 605, 605a, 605b, 606, 

752a 
afiar - 1110, 2422 
aflição - 38c, 265a, 839a, 1106a, 

1585b, 1639a, 1652c, 1652e, 
1713b, 1895a, 1895b, 1895c, 
1895d, 1895e, 1973b, 1973c, 
1973f, 2191a, 2191c 

aflição, sofrer - 1973d 
afligir - 24, 839, 1652, 2497 
afligir-se - 6 
aflito - 1652d, 1973, 2799 
afluir - 1315 
afogar - 789 
afrouxamento - 2169a 
afugentar - 1454 
afundamento - 2445e 
afundar - 789, 1920, 2198, 2445, 

2456 
afunilado, caminho - 2432b 
agachar-se - 322, 2073 
Agar- 470a 
agarrar - 64, 1088, 1257, 1602, 

2034, 2520 
agarrar-se - 398 
ágil - 1152a, 1754, 2028 
agir- 547, 752, 914, 1580 
agir abominavelmente - 2530 
agir com infidelidade - 198, 1230 
agir com presunção - 547 
agir com soberba - 547 
agir com tolice - 830 
agir como líder - 1822 
agir como príncipe - 2295 
agir como sacerdote - 959 
agir corruptamente - 594 
agir de maneira vã - 463 
agir enganosamente - 198 
agir injustamente - 1580 
agir irrefletidamente - 914 
agir orgulhosamente - 547 
agir perversamente - 2222 
agir rapidamente - 2116 
agir sabiamente - 647, 2263 
agir sem escrúpulos - 1366 
agir traiçoeiramente - 198 
agitação - 1300a, 1556d, 1587a, 

2112a 
agitado - 632, 735 
agitado, tanque - 18a 
agitados, pensamentos - 2273a 
agitar - 371, 591, 1621, 2105, 

2652 
agitar-se - 1587 
agonia - 623b 
agora - 519, 1650c, 2795, 2796, 

2797 
Agora sim! - 462 
agoureiro - 848d 
agradar - 863 
agradar-se de - 712, 2207 
agradáveis, promessas - 670e, 

670f 
agradável - 673a, 637b, 673d, 

673e, 793, 847, 1384, 1384b, 
1687, 1687a, 2449, 2768 

agradável, aroma - 290a 

agrado - 831 
agrícola toda, produção - 1195c 
agricultor - 88a 
agrupamento - 598e, 598j 
água (s) - 1188, 2299 
água, conduto de - 1624n 
água, curso de - 832, 835a, 835g, 

1624n 
água, fonte de - 1288a 
água, lugar de tirar - 2299 
água, olho de - 1613a 
aguaceiro - 389a, 1533a, 2373a 
aguardar - 645, 859, 1994, 2232 
aguda, gritar com voz - 1610 
agudo - 605, 605a, 606 
águia - 1437, 2877 
águia-pescadora - 1596e 
aguilhada de boi - 1116b 
aguillião - 451a, 451b 
ah agora!- 122 
ah! - 30, 67a, 478, 485, 1085 
ah! se - 1085 
Ah-ah! - 462 
ai de mim! - 101 
ai! - 30, 42, 60, 76, 479, 485 
ainda - 2901 
ainda não - 826 
ajeitar - 1694 
ajoelhar - 285, 1044, 2641 
ajoelhar-se - 1044 
ajuda - 1598a, 1598b 
ajudante de armas - 2403g 
ajudar - 929, 1570, 1598 
ajunta - 598e 
ajuntado - 598, 598e 
ajuntamento - 140a, 140f, 598e, 

598j, 774a, 1983b, 1983a, 
1995a 

ajuntar - 154, 1995, 2167 
ajuntar madeira - 639 
ajuntar-se - 330, 331 
alabastro - 2379, 2379a 
alado - 1003a 
alarido-2301c 
alarmar - 207, 2624 
alarmar-se - 3054 
alarme - 207a, 2135b 
alarme ocasionado por Deus -

265b 
alastrar - 1840 
alastrar-se - 1394 
alazão - 2294a 
álcali - 288c, 288e 
alcançar - 284, 398, 1293, 1422, 

1731, 2825 
alcaparra, semente de - 3b 
aldeia (s) - 617a, 723a, 1025c, 

1025d 
alegrar - 607 
alegrar-se - 607 
alegre - 2268a 
alegria - 607a, 2246a, 2246b, 

2719 
alegria, gritar de - 2179 
alegria, pular de - 1501 
além de - 201a, 2897 
alerta - 117, 543b 
alforje - 1125b 

algemas - 754a 
algo - 1136 
algodão - 1045 
algodão, pano de - 630b 
alguém - 83a, 107, 1772a 
alguém à espreita - 156a 
alho - 2347 
alho-poró - 725a 
ali - 2404, 3059 
aliança - 282a 
aliança de paz, estabelecer uma -

2401c 
aliança, fazer - 1048 
alicerce - 875a, 875b, 875d, 875e, 

875f, 875g, 2380b 
alicerces, juntar - 2723 
alicerces, lançamento de - 875d 
alicerces, lançar - 875 
alienado - 903 
alienar - 1556 
alienar-se -1414 
alimentado - 279a 
alimentar - 10, 85, 539, 962, 

2705, 2757 
alimentar de ave, canal - 1239b 
alimentar de ruminante, bolo -

386a 
alimentar-se - 264.1 
alimentícios, gênero - 85g 
alimento - 539a, 1886a, 1886b 
alimento com bastante gordura -

2410f 
alimento cozido - 547d 
alimento quebradiço - 1410b 
alimento seco - 731a, 837a, 

1410b 
alimento, provar - 815 
alimento, usar como - 1105 
alinhar - 1694 
alisar - 1244 
alistar - 1053 
alívio - 2132a, 2132b 
aljava - 182a, 2512a 
alma • 1395a 
aloés - 34a 
alotar - 669 
alpendre - 45c, 1552a 
alqueire - 1452 
alqueivado, terreno - 1360a 
alqueivar - 1357 
alta conta, ter em - 905 
alta voz, chorar em - 440 
alta voz, ler em - 2977 
altar - 525b, 2665b 
altares de incenso - 677d 
alternadamente- 1374a 
altíssimo - 1624h, 2909c, 2909d 
altiva, postura - 2133e 
altivez - 305c, 142 li, 2133a 
altivo (a) - 851a, 2133e 
alto (s) - 253, 305, 305a, 373 a, 

1331b, 1331c, 1624g, 2133b 
alto da cabeça - 1986a 
alto, estar no - 2133 
alto, lugar - 253 
altura (s) - 305b, 373a, 526a, 

1331a, 1999a, 2133a, 2133d, 
2133e, 2133h, 2992a 
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alvo - 1356a, 1731b 
alvo, pão - 630c 
alvorada - 2369a, 2369b, 3046b 
alvoroçado - 505 
alvoroçar - 507 
a inabilidade - 1384a, 1384c 
amaciar - 2148 
amado - 410a, 846a 
amado, ente - 846c 
amadurecer - 292, 360 
amaldiçoar - 168, 285, 1978 
amálgama - 203c 
amamentar - 874, 1332, 1579 
amanhã - 1185a 
amar - 29, 589, 773 
amar profundamente - 2146 
amarelado, castanho - 1906a, 

1906b 
amarelo, pêlo - 1880a 
amargo (a) - 1248, 1248a, 1248f, 

1248h 
amargura - 1248c, 1248e, 1248i, 

1248j, 1248k, 12481 
amarrar - 102, 141, 592, 592a, 

599, 1677, 2090, 2166, 2226, 
2798 

amarras - 754a 
amassar - 1100 
amável - 29, 846a, 1384b 
âmbar - 770.1 
ambição - 2187b 
âmbito - 729b 
ameaçar - 399 
ameia - 798b 
amém - 116b 
amêndoas - 2451a 
amendoeira - 1090b, 2451a 
amendoeira, madeira de - 1090b 
ametista - 67b 
amigo - 1368f, 2186, 2186a, 

2186b, 2186f, 2717a 
amigo íntimo - 2186f 
amolar - 1110 
amoldar - 898 
Amom - 113, 1642 
amonita - 1642a 
amontoado - 319a, 1696a, 1874a 
amontoar - 418, 424, 684, 1506, 

1874 
amontoar-se - 1696 
amor - 29a, 29b, 29c, 410a, 846b 
amor sensual - 1559a 
amor, cântico de - 846b 
amordaçar - 702 
amorosa, bondade - 698a 
amorreus - 119 
amplitude - 2143a 
amplo - 2143c 
amplo, lugar - 2143e 
ancestral - 4a 
ancião - 574b 
ancião de dias - 2935 
andar - 183, 183c, 183d, 498, 

2695 
andar de quatro - 2177 
andar tropegamente - 1050 
andorinha - 454c, 1476 
andorinhão - 1476 

anel - 789a, 620b, 1560e 
anel de sinete - 789a 
anelar - 828, 1691, 2305, 2485 
anelo - 40, 2485a 
ânfora - 1767a 
ângulo - 534.1a 
angustiado - 623 
animais, filhote de - 331a, 331b, 

2329a 
animal (ais) - 208a, 264a, 786a, 

2727b 
animal aquático, grande - 1089b 
animal dado a chifrar - 1291a 
animal despedaçado - 827c 
animal limpo - 419c 
animal novo cevado - 1181a, 

1239a 
animal rastejante - 2177a 
animal sacrificado, peito de -

634a 
animal selvagem - 331a, 331b, 

1908 
animosidade - 2251a 
aniquilação - 982c, 2323e 
aniquilado - 784 
aniquilar - 1184 
anjo (s) - 2827, 2967 
ano - 852, 2419a, 2900 
anoitecer - 1689 
anseio - 40, 2187c, 2187b, 2352a 
ansiar - 982b, 1015, 1079, 2305 
ansiosa, espera - 40 
antecalva - 306b 
antecalva, possuir uma - 306a 
antemuro - 623d 
anteontem - 2403c 
anterior - 1988c, 2966c 
anterior, estado - 1988c 
anteriormente - 2521 
antes - 826, 1782b, 1988c, 2521 
antigo - 1631a, 1721d, 1988f 
antigüidade - 1988a, 1988c, 

1988g, 2912 
antílope - 2488 
antimônio - 1742 
anunciar - 1833 
anzol - 693c, 1490, 1936b 
ao lado - 91, 153a, 1640f 
apagado - 445, 944 
apagar - 445, 567, 944 
apaixonar-se - 29 
apalpar - 1262 
apanhar - 398, 777, 1123, 1125, 

2036, 2520, 2538 
apanhar a colheita tardia - 1127c 
apanhar brasas - 777 
apanhar com armadilha - 906, 

1759 
apanhar fogo - 777 
apanhar girando - 1123 
apanhar uma quinta parte - 686 
aparar - 336, 384, 559, 559a 
aparar grama - 336 
aparar mato - 336 
aparar o cabelo - 1013 
aparecer - 608, 2868 
aparecer, deixar - 766b 
aparência - 2095f, 2095i. 2990 

aparentada, pessoa - 848f 
aparição - 2725a 
aparição celeste - 2257a 
apartado, condição de estar -

717d 
apartar - 1298 
apartar-se - 1090 
apascentar - 2185 
apavorado - 1702, 3039 
apavorante - 1702b 
apaziguante - 2862 
apedrejar - 1541, 2114 
apegar-se - 398, 2666 
apelar - 656 
apelidado - 997 
apelidar - 997 
aperfeiçoar - 985 
apertado - 1973a 
apertar-64, 543, 1106, 1192b, 

1229, 1660, 1709, 1895 
apetite - 1395a 
apito - 2468b 
aplanar - 1777 
aplicar - 1243 
apoderar-se - 337, 920, 1115, 

1422, 2349 
apodrecer - 1237, 2175, 2213 
apodrecimento - 1237a, 2213a 
apoiar - 1514, 1525, 1598, 2890 
apoiar-se - 1514, 2202, 2434 
apoio - 1525a, 2197a, 2434a, 

2434b, 2434c, 2434d 
apoio, ponto de - 1637e 
apor um selo - 780 
após - 68b 
aposento - 612a 
aposento superior - 2909b 
apostasia - 2340e 
apóstata - 2340c, 2340d 
apostatar - 2240 
aprazível - 673 a 
apreensão - 393a 
aprender - 108, 1116 
aprendizagem - 1124a 
apresentar-se - 894, 2848 
apresentar-se voluntariamente -

2848 
apressar - 207, 423, 631, 708, 

1152 
apressar-se - 51, 631, 1916 
a prisco - 980c 
aprisionamento - 980a, 980b 
aprofundar - 1644 
aprontar - 964 
apropriado - 829, 1052, 1271, 

2607 
aproveitar - 882 
aproximação - 2065c 
aproximação, interromper a -

1492 
aproximadamente - 2782 
aproximar-se - 1297, 2065, 2978 
aprumar - 575 
aquática, planta - 1479 
aquático, grande animal - 1089b 
aquecer - 2563 
aquele (a) (s) - 2587, 2676 
aqui - 503, 510b, 955, 1739, 2784 

1753 



ÍNDICE REMISSIYO 

aquilo - 2673 
aquisição - 1261a, 1370a 
ar, atravessar rapidamente o -

394 
ar, exalar - 1390a 
ar, golpeado com - 2335a 
Arã - 163 
arado, relha de - 192a, 760d 
aradura - 760c 
aranha - 1619 
Arão - 35 
arar - 760 
Ararate - 169 
arauto - 2802 
arável, terreno - 1360a 
árbitro - 1776c 
arbusto - 1520, 1705c, 2256a 
arca (s) - 166a, 365a, 2492 
arco - 2088, 2093 
arco, corda de - 936b 
ardentemente, desejar - 993 
ardil - 1366a 
ardiloso - 1366, 1698c 
ardor - 555a, 736a, 736b, 1611, 

2038a 
árduo, trabalho - 1666e 
área cercada - 980c 
arear - 1246 
areia - 623a 
areia, grão de - 1227b 
arfar - 891a 
argamassa - 683c, 1664a 
argamassa, rebocar com - 795 
argola - 789a, 1338a, 1560e 
argumento - 865 
árido, lugar - 756a 
Ariel - 159a 
aríete - 1980a 
arma (s) - 513, 933a, 968b, 

1436a, 2394a, 2465a, 2517 
arma branca, estocada de - 449a 
arma de guerra - 1980a 
arma, ponta de - 1077b 
armação - 2458b 
armadilha - 906c, 995a, 995b, 

1115b, 1929b 
armadilha para aves - 1759a 
armadilha, apanhar com - 906, 

1759 
armadilha, preparar uma - 906 
armadilha, que prepara - 906a, 

906b 
armadura - 141, 1544 
armar tenda - 32, 1352, 1354 
armar-se - 668, 1436 
armas, ajudante de - 2403g 
armazém - 330d, 330e 
armazenado - 140c 
armazenar - 154, 1953 
aroma - 2131b 
aroma agradável - 290a 
arômata - 1362c 
aromáticas, especiarias - 2215f 
arquear - 1680 
arqueiro - 2094, 2100a 
arquiteto - 116m 
arrancada - 1380a 
arrancado como despojo - 667a 

arrancar - 337, 340, 1088, 1374, 
1380, 1445, 1447, 1681, 1819, 
1828, 2045, 2275, 2841, 2865 

arrancar com pancadas - 2501 
arrancar dente - 1446 
arrancar pela raiz - 1451 
arranhar - 1202, 2289 
arranjo - 964e 
arrasa nte - 1394a 
arrasar - 972, 1692 
arrastado - 2491 
arrastar - 386, 1257 
arrastar na torrente - 581 
arrastar-se - 1458a 
arrebatar - 642, 782, 879, 1071 
arrebatar numa ventania - 2275 
arrebentar - 1444, 1445, 1826 
arrecada - 1355c 
arrecadação - 140e, 140f 
arredor (es) - 388c, 1456b, 1456c 
arremessar - 2030 
arremessar-se - 1610b 
arremessar-se vorazmente -

1610b 
arremesso - 797a 
arremeter - 408, 1291 
arremetida - 408a 
arrepender-se - 1344 
arrependimento - 1344a 
arrogância - 547b, 1556d, 2125b, 

2304a 

arrogante - 547a, 851a, 1556e 
arrojar - 516, 1304 
arrolado - 862 
arrolar - 862 
arrombamento - 783a 
arruinar - 516, 1510 
arrumar - 1694 
artelho - 2602 
artesão, ofício de - 763a 
artífice - 116m 
artifício - 156c 
artista - 116c 
árvore (s) - 89b, 89c, 183g, 

1670a, 1670b, 1705c, 2570 
árvore, copa de - 118d 
árvore, derrubada de - 2398b 
árvore, firmeza de - 999b 
árvore, topo da - 1931b 
árvores, abater - 1048 
asa - 1003a, 2660 
asas, bater - 1238 
ascendente - 2133g 
Aser - 183e 
Asera - 183h 
asilo - 2026a 
asmos, bolos - 1234a 
asmos, pães - 1234a 
asno, fêmea do - 190a 
aspecto - 1368e, 2095f 
aspereza - 2166 
aspergir - 585, 1335 
áspero - 1518a 
áspide - 1622 
assadeira - 600b 
assadeira, aquilo que se prepara 

na - 600a 
assado - 143a, 1915a 

assalariado - 2264 
assalariar - 1498, 2264, 2524 
assar - 143, 292, 1575, 1915, 

2023 
assassinar - 514, 2208 
assassino - 514 
assegurado - 2564 
assegurar-se - 2773 
assembléia - 922c, 1471a, 1991a, 

1991b, 1991d 
assembléia solene - 1675c 
assembléia, local de - 878c 
assemelhar - 437 
assento - 922a, 922c, 1007 
assentou - 2456a 
assim - 144, 519, 955, 956, 964b, 

2790 
assinar - 3002 
Assíria - 176 
assobiar - 2468 
assobio - 2468a 
associação - 598a, 598b 
associado - 598c, 598f 
associar-se - 2186 
assombro - 2409d 
assumir responsabilidade - 1686 
assunto - 2950, 3012a 
Assur - 176 
assustado - 735, 1702, 1756 
assustar - 2624 
Astarote - 1718, 1718b 
astrólogo - 181 
astrólogo-mago - 2742 
astúcia - 1425a, 1676b, 1676d, 

1698a, 1698b 
astúcia, aquele que vence em -

1676b 
astuto - 1698c 
astuto, receber conselho - 1698 
atacar - 325, 2460 
ataque - 2460a 
atar - 599, 1898, 1940, 1973, 

2226, 2281 
atarefado - 1651 
até - 1565c, 2899 
até onde - 2504 
até que - 1565c, 2899 
atenção - 14, 2084a 
atenção, dar - 551 
atenção, prestar - 2414 
atendimento - 1637d 
atentamente, olhar - 2302 
atento - 2084, 2084b, 2084c 
aterrar - 507, 843 
aterro - 1506b 
aterrorizado - 540, 708, 784, 

784b, 1702, 1756 
aterrorizar - 207, 265, 507 
atingida - 1731b 
atingir - 1364, 1422, 2541 
atiradeira - 2114b 
atirador - 2030b 
atirar - 420, 424, 721c, 799, 800, 

908, 910, 1145, 1446, 2030, 
2100, 2104, 2168, 2398, 2997 

atirar flechas - 721c 
atividade - 1651a 
atividade profética - 2843b 
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ato sexual - 1650a 
atônito - 332 
atordoado - 2188a, 2188c 
atormentar - 507 
atracadouro - 1827a 
atrás - 68b, 68f, 258a 
atrás de, correr - 823 
atrás de, ir - 2124 
atrás, estar - 2124 
atrás, três dias - 2403c 
através - 258a, 2621 
através, cortar - 223 
atravessado, pôr - 2264 
atravessar - 666, 1556, 1565 
atravessar de um golpe - 449 
atravessar rapidamente o ar -

394 
atrevido - 1663 
atribuir - 669 
átrio - 722a 
aturdido - 1744 
aumentar - 401, 876, 1326, 2233 
aumento - 2I03d, 2103e, 21031 
aurora - 580a 
ausência de filhos - 2385d 
ausente - 81 
autoridade - 2542a, 3034b, 3034c 
autoridade do governo - 820 
autoridade principal - 959a 
autoritário - 2396c 
auxílio, vir em - 1590 
avaliação - 1776b 
avaliador de metais - 230d 
avaliar - 1503, 1694, 1694b 
avançar - 893 
avarento - 267 
ave (s) - 1582a, 1959a, 1976, 

2903, 2962 
ave de rapina - 394a, 394b, 

1406a, 1610a, 1821a, 2398a 
ave imunda - 133b, 414 
ave que forma casal - 2186e 
ave, canal alimentar de - 1239b 
avermelhado - 26g 
avermelhado, cinza - 1906a 
aversão - 450a, 2272b 
aves de grito retininte - 2179d 
aves engordadas - 288g 
aves, armadilha para - 1759a 
aves, caçador de - 906a, 906b 
aves, filhotes de - 337c, 1813c 
avestruz - 884a, 884b 
avestruz macho - 678b 
avidamente, engolir - 1082 
avidez, engoliz com - 1120 
avisar - 532 
avistar - 2357 
Azazel - 1593 
azedo - 679 
azeite - 1883c, 2842 
azeite, botija pequena de - 1474a 
azeitona - 548 
azul - 2510 
Baal 262a 
Babel - 197 
Babilônia - 197, 2475 
babuíno - 2508 

bacia - 353c, 380a, 585a, 967d, 
1252, 1538a 

bago - 386c 
baia - 2110a 
bainha - 1306, 1692e, 2851 
bainha de roupa - 2346a 
baixa do serviço militar - 2394f 
baixar - 909, 2456 
baixeza - 554a 
baixo - 433, 769b, 2361a, 2445, 

2445c 
baixo, ir para - 909 
baixo, olhar para - 2457 
baixo, parte de - 2504a 
baixo, trazer para - 909 
Balaão - 251b 
balança (s) - 58a, 1777a, 2040a, 

2819 
balança, pesar na - 2454 
balança, pratos de - 58a 
balançar - 1324, 2201 
balançar pulseiras - 1620 
baldaquino - 1552a 
balde - 431c, 1604a 
baleia - 2528 
balsa (s) - 399d, 2200 
bálsamo - 242, 1967a 
baluarte - 175a, 417a, 623d, 

623e, 1506b 
baluartes, construtor de - 1462c 
banco - 1007 
banco sem encosto - 1007 
bandagem - 779b 
bandeira - 402a, 1379a 
bandeja de brasas - 777a 
bando - 592b, 1084, 2166b 
banha - 651a 
banimento - 3050b 
banir - 1304 
banquete - 1035a, 2477c, 2814, 

3051 
banquete, dar um -1035 
Baraque - 287b 
barba, rapar a - 316, 574a 
barbatana - 1523 
barbear-se - 351 
barbeiro - 348a 
barra - 284b, 2212a 
barra de metal - 1186a 
barrar -1492 
barriga - 236a, 687a, 1047a, 

1979a 
barro - 796a, 2739, 2754 
barro, chão de - 1198a 
barro, louça de - 759a 
barulhento - 505 
barulho - 2301, 2301c, 2339c 
barulho, fazer grande - 486 
Basã - 293a 
base - 875b, 998a, 1398c 
base fundida - 1896a 
bases, junção de - 2390a 
bastante - 425 
bastão - 1236 
bastar - 2280 
bastardo - 1174a 
batalha - 954a, 2065b 
batentes - 45e 

bazar- 591.1177, 1213f, 1364, 
1 4 » . 1539. 2217, 2349, 2824 

bater à porta - 447 
bater asas -1238 
bater jpelbae -2873 
bater o pé - 2139 
bater palmas - 1177, 1539, 2541 
batida de palmas - 1539a 
batida, obra - 2066b 
batido - 1062a 
bato - 2644 
baú - 166a 
bdélio - 203d 
bêbado - 1455b, 238S, 2388b 
beber - 1455, 2477, 3051 
beber, dar de - 2452 
beber, modo de - 2477b 
bebida - 1455a, 2388a, 2452a, 

2452c, 2477a, 2477c 
bebida forte - 2388a 
bebidas, oferta de - 1375a, 1375c 
beijar -1435 
beijo - 1435a 
beira - 1462d, 2278a 
Bel - 262c 
beldroega - 664 
Belém - 241b 
beleza - 890c, 1384a, 1869a, 

1726b, 2449a 
Belial - 246g 
belo - 890, 890a, 1271, 1271a, 

1384, 3046, 3046a 
bel-prazer - 2998a 
bem - 793a, 793c, 863 
bem feito! - 462 
bem longe - 496a, 2994 
bem-estar - 793c, 3032b, 3035a 
bênção - 183a, 285b 
bendizer - 2641 
benefício - 360c 
benigna na pele, erupção - 210a 
Benjamim - 254a 
bens - 2167b, 2863 
bens roubados - 337b 
berço - 158b 
berrar - 1610, 2179 
Berseba - 194c 
besta (s) - 264a, 1046b, 2727b 
besuntado - 801, 2435 
Betei - 241a 
betume - 572, 683b, 1024a 
betume, revestir de - 1024 
bezerro - 1560a 
bicar - 1418 
bichar-2175 
bico - 1942 
bico do seio - 405 
bigode - 2279 
bílis - 2098 
biscoito - 1410b 
blasfemar - 317, 749, 1409 
blasfêmia - 1274b 
boas, coisas - 793b 
Boaz - 260a 
boca - 692a, 1738, 2941, 3991 
boca, céu da - 1124c 
bocado - 1862a 
bochecha - 1101a 

1755 



ÍNDICE REMISSIYO 

bode - 1654a, 1719b, 1962a, 
2274e, 2506, 2963 

bode emissário - 1593 
bode montês - 883a 
boi - 274a, 2355a 
boi selvagem - 2096a 
boiadeiro - 274b 
bóias - 399d 
bola - 418a, 954b 
bolacha - 1952b 
bolo - 964f, 1575a, 1575b, 1922a 
bolo alimentar de ruminante -

386a 
bolo chato - 1952b 
bolo de passas - 185a 
bolo de tâmara - 182.1 
bolo duro - 1410b 
bolo furado - 660b 
bolos asmos - 1234a 
bolsa - 739a, 979, 1257a, 1973e 
bom - 793, 793a, 863, 2750, 

2750a 
bondade - 698a, 793b, 1384a 
bondade amorosa - 698a 
borda - 543a, 1195f, 1462d, 

2278a 
bordão - 2314a, 2434d 
borla -1912 
borra - 2415a 
borrifar - 1335 
bosque - 888a 
bosque cerrado - 1457a, 1457b, 

1492d 
bota - 1453a 
botão de flor - 309d, 1813a 
botija - 1952a 
botija pequena de azeite - 1474a 
botões - 1410c 
braçal, trabalho - 1553c 
bracelete - 1943c, 1927b, 1943d, 

2469b 
braço - 583a, 583b, 844, 973a, 

2682a, 2682b 
bramido - 2301c 
bramir - 505, 1314 
branco - 630, 1074a, 1074b, 2724 
hranco na pele, sinal - 21 la 
branco, linho -199 
branco, pano - 630b 
branco, pão - 630c 
branco, tecido fino - 219 
bSrandamente - 72b 
brandir - 1330 
brasas - 341a 
brasas, apanhar - 777 
brasas, bandeja de - 777a 
braseiro - 66a, 777a 
bravas, uvas - 195c 
brecha - 204a, 271c, 1826a 
breve - 2061, 2061a 
brevidade - 2061b 
briga - 1400a, 1400b 
brigar - 499, 531, 1290 
brilhante - 211b, 550, 1716, 

1903b 
brilhante, substância - 770.1 
brilhante, tornar - 288 

brilhar - 33, 52, 245, 580, 892, 
1316, 1405, 1710, 1893, 2072 

brilhar, fazer - 1882 
brilho - 211b, 531a, 580a, 892a, 

1290a, 1290b, 2707 
brilho de relâmpago - 226a 
brilho incandescente - 1987b 
brilho, produzir - 52 
brincar - 2436 
brinco - 1355c 
broche - 620b 
bronze - 1349c, 1349b, 2858 
bronze, cadeias de - 1349c 
brotar-456, 1813, 1928 
broto - 1408a, 1813a, 1928a, 

1956a 
bruxaria, praticar - 1656 
Bul - 215 
buraco - 204a, 660f, 758a, 758b, 

1409d, 1418a, 1704a 
buscar - 259, 274, 276, 716 
buscar cedo - 2369 
buscar refúgio - 716 
buzina - 2980 
cá - 503, 1739 
cabaças - 1804b 
cabana - 1096b 
cabeça - 353m, 1986a, 2097, 2983 
cabeça, alto da - 1986a 
cabeça, calvície na parte detrás 

da - 2069c 
cabeça, cortar -1048 
cabeça, destrancar a -1207 
cabeça, lugar junto à - 2097f 
cabeceira - 1823a, 2097f 
cabelo (s) - 2274a, 3011 
cabelo, aparar o - 1013 
cabelo, cachos de - 2003b 
cabelo, fio de - 2274b 
cabelo, mecha de - 666e, 2128a 
cabelos, negrume dos - 2368c 
cabeludo - 2274c 
cabra - 1654a, 2920a 
cabra montês - 155, 560b, 883b 
cabrito (s) - 314b, 314c, 1654a 
caça - 1885a 
caça, instrumento de - 18S5e 
caçador - 1885b 
caçador de aves - 906a, 906b 
caçar - 1885 
cacho de uvas - 178 
cachorro - 981a 
cachos de cabelo - 2003b 
caçoar - 1905 
cacos de louça - 759c 
cada, cada um (a) - 61, 137a 
cadáver - 326d, 329a, 1286a, 

1392e, 1732a 
cadeia de montanhas - 2500b 
cadeias - 577b, 2595a 
cadeias de bronze - 1349c 
Cades - 1990e 
cadinho - 1972b 
caiação - 2254a, 2535a 
caiar - 2254 
cãibra - 2320a 
caibro (s) - 323b, 1021a, 2128b 
Caim - 2017 

cair - 369, 481, 483, 1392, 1432, 
2867 

cair chuva - 1442 
cair granizo - 280 
cair, deixar - 434, 2198, 2408 
caixa - 2112d 
caixa de madeira - 183f 
caixão - 166a 
cal - 347a, 2254a 
calado - 415c, 568, 761, 768 
calafetar com piche - 683d 
calamidade - 38c, 483a, 483b, 

1050b, 1368, 1765a 
calar - 73, 980 
calça - 1000a 
calcanhar - 1676a 
calcanhar, pegar pelo -1676 
calcar - 473 
calcar com os pés - 2670, 3001 
calcular - 767, 1014, 1802, 2438 
cálculo - 767b, 1014a, 1014b 
caldeirão - 2025 
caldo de carne - 1247a 
Cale(m)-se! - 511 
cálice - 965, 1982 
calma - 1323c 
calor - 677a, 677c, 736a, 736b, 

860a 
calor inclemente - 756b 
calor intenso - 2462a 
caluniador - 2165b 
caluniar - 1131 
calvície - 2069b, 2069c 
calvície na parte detrás da 

cabeça - 2069c 
calvo -1244, 2069, 2069a 
cama - 1352c, 1706a, 3029a 
camada - 2381a, 2849 
camaleão - 1433b 
câmara - 612a, 1129a, 1431, 

2484 
câmara subterrânea - 1969a 
câmara superior - 1624f 
cambaleante - 1925a 
cambalear - 420, 1050, 1158, 

1328, 1747 
camelo - 360d 
camelo, corcova de - 400b 
camelo, filhote de - 244b 
caminhada - 498d 
caminhante - 498a 
caminho - 161a, 453a, 498c, 

1380, 2316d, 2605 
caminho afunilado - 2432b 
caminho, sair do - 638 
camisa - 1003a 
Camos - 989 
campainha - 1793b 
campestre, região - 1812c 
campo - 288f, 838a, 1651b, 

2236a, 2236b, 2334, 2640 
Canaã - 1002 
canais do Nilo - 832 
canal - 149a, 832, 1769a 
canal alimentar de ave - 1239b 
cananeu - 1002a 
canas - 63 
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canção - 558a, 558b, 2378a, 
2378b 

canção satírica - 1292 
canção zombeteira - 1292 
candelabro - 1029, 1333c 
candelabro, saliência do -1029 
canela - 2041 
caneleiras - 1233b 
caniço de junco - 1559c 
caniços - 358a 
cano - 358a 
cantar - 399, 558, 1653, 2378 
cantar louvor - 558 
cântaro - 953a, 1284a, 2080a 
canteiro de jardim - 1691a 
cântico - 558b, 1292 
cântico (s) de amor - 846b, 847a 
cânticos de louvor - 847a 
canto - 153b, 534.1a, 1003a, 

1052a, 1725a, 1783a 
canto fúnebre, entoar - 2018 
cantor - 2710b 
cantos, formar - 2057 
cantos, pôr em - 2057 
cão - 981a 
capa - 28a, 28c, 367d, 1466, 

1606a 
capa, vestir uma - 1032 
capacete - 960, 1993 
capacidade - 973a 
capacidade para secos, medida -

1977a 
capacidade, medida de - 1250 
capataz - 1802c 
capaz - 866, 2369, 2785 
capitão - 2099b 
capitei - 1029, 1060c, 1915c 
captar uma palavra - 658 
captura - 1115, 1115a 
cara, jóia - 657b 
caracol - 248c 
caras - 1567a 
caravana - 161c 
cardado (linho) - 2293a 
cardo - 2037a 
carecer - 705 
carência - 705b 
carente - 705c 
carestia - 270e 
carga - 1421a, 1421d, 1458, 

1643a 
carga, colocar a - 816 
carga, levar uma - 1643, 2882 
carga, pôr - 1643 
carga, transporte de - 1458c 
Carmelo - 1042 
carmesim - 1043, 2516a 
carmim - 1043 
carne - 85b, 85c, 85d, 291a, 786b, 

2308a, 2643 
carne de animal abatido - 786b 
carne, caldo de - 1247a 
carneiro - 45d, 1719b, 2677a 
carneiro, chifre de - 2449c 
carnificina - 1534d 
caro - 905, 1062a 
carpir - 1571 
carranca - 2244a 

carregado - 1353b 
carregador - 1458b 
carregar - 1421, 2760, 2874 
carreira de pedras - 2849 
carro <s) - 2163a, 2163d, 2163e, 

2163f 
carro, condutor de - 2163c 
carro, conduzir um - 2163b 
carro, guiar um - 1309a 
carroça - 1560d, 1866a 
carroça coberta - 1866a 
carta - 23b, 1439, 2557, 2878 
carvalho - 100a, 100b 
carvão - 341a, 1760a 
casa - 241, 241c, 2629a 
casa do tesouro - 1369 
casa pequena - 1096b 
casa, cobertura de - 312 
casa, manter em - 1322 
casal, ave que forma - 2186e 
casamento - 781 d 
casamento, fazer contrato de -

170 
casamento, prometer em - 878 
casar-se - 262 
casca de ferida - 1966b 
cascalho - 721a 
casco - 1676a, 1821 
cássia - 1986b, 2056a 
castanho - 1906b 
castanho amarelado - 1906a, 

1906b 
castelo - 2628 
castiçal - 2845 
castigado -1413 
castigar - 1659, 1802 
castigo - 1577a 
castrado, novilho - 1831a 
cativa, mulher - 2311b 
cativeiro - 350a, 350b, 2311a, 

2311c, 2311d 
cativo (s) - 141b, 2311a, 2311c 
cativo, levar - 2311 
cativos, corda de cingir - 1416a 
cauda - 562a 
cauda gorda - 95a 
causa - 38b, 399e, 2667 
causar ofensa - 180 
cautela - 393a 
cauteloso - 1373a 
cavaleiro - 1836a 
cavalgar - 2163 
cavalo - 1477, 1836a 
cavalo, mantas para - 717a 
cavalos fortes - 2167a 
cavar - 323, 723, 968, 1033, 1418, 

2004 
cavar à procura de água - 2004 
cavar ao redor - 1597 
caverna - 1704a 
cavidade - 1889c, 2047b 
cebola - 266a 
cedo, buscar - 2369 
cedo, levantar - 2386 
cedro - 160a, 165a 
cedro, madeiramentos de - 160b 
cegar - 1586 
cego - 1586a, 2435 

cegonha - 698c 
cegueira - 1586b, 1586c 
cegueira repentina - 1521 
ceifa - 140b 
ceifada, faixa de terra - 1645c 
ceifar - 2062 
cela - 690a 
celebrar - 602 
celeiro - 10b, 139a, 330d, 330e, 

383a, 1494a 
celeiro, chão de - 383a 
celeste, aparição - 2257a 
cem - 1135, 2818 
censo - 1540d 
censura - 749a, 865a, 987a 
censurado - 987 
censurar - 749 
centena - 1135 
centro - 790a 
cepo - 339a, 512e, 1941a, 2926a 
cera - 444a 
cerâmica - 2739 
cerca - 1475a, 2241a, 2261a 
cerca ao redor de, fazer - 1470 
cerca, pôr uma - 1475 
cercada, área - 980c 
cercado - 270b, 1462a, 1462c, 

1599a 
cercado, terreno - 367a 
cercar - 148, 270, 1060, 1456, 

1475, 1608, 2012, 2241 
cercar com hostilidade - 1060 
cerco - 1898a 
cereais, oferta de - 1214a 
cereal - 288b, 403a, 1105a, 1484, 

1999b, 2160a, 2322a 
cereal, espiga de - 2316c 
cereal, feixes de - 1875a 
cerimonial, veste - 667b 
cerrada, mata - 888a 
cerrado, bosque - 1457a, 1457b, 

1492d 
certamente - 8, 84, 86, 976 
certo - 116, 116h, 964, 1365, 

1879c, 2564, 2773a 
cervo - 1665a 
cessação - 147a, 609a, 1740a, 

2323a, 2323e 
cessar - 147, 235, 363, 438, 609, 

982, 1357, 1478, 2323 
cesto - 380a, 812a, 981b, 1507a, 

1507b 
cesto, sela de - 967a 
cetro - 1236 
céu - 2407a, 3038 
céu da boca - 1124c 
cevada - 279a, 2274f 
cevada, medida de - 1133a 
cevado, animal novo - 1181a, 

1239a 
chacal - 65a, 2528a 
chafurdar - 353 
chama - 52d, 1077a, 1077b, 

1077c, 1081a, 2223a, 2310a, 
3016 

chamada, pessoa - 2063b 
chamado, companheiro de - 598f 
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chamar - 570, 1947, 2063, 2712, 
2977 

chamuscamento - 1966a 
chamuscar - 1966, 2023, 2335, 

2743 
chão - 1664a, 2076, 2610 
chão crestado - 2462a 
chão de barro - 1198a 
chão de celeiro - 383a 
chão, jogado ao - 421 
chapa - 1716a 
charco - 2199a 
chato, bolo - 1952b 
chave - 1854f 
chefe - 109b, 1421b, 2054a, 2097, 

2099b, 2893 
chegar ao fim - 147, 1478, 2888 
chegar perto - 1297 
cheia, lua - 1006 
cheio - 1195 
cheio de ramos - 1657b 
cheirar - 195, 565 
cheirar mal - 195, 565 
cheiro - 290a, 2991b 
cheiro desagradável - 195a, 195b 
cheiro, exalar mau - 565 
cheiro, mau - 195c, 1904a 
cheiro, sentir - 2131 
chicote - 2344a 
chifrar - 1291, 2072a, 2980 
chifrar, animal dado a - 1291a 
chifre de carneiro - 2449c 
chifres - 2072 
chifres, serpente de - 2448a 
chilrear - 1957 
chocalhar - 1620, 2178 
chocalho - 1328a 
chocar-se - 2065 
chorar - 243, 442 
chorar em voz alta - 440, 1530 
choro - 243a, 243b, 243c, 243d 
choupo - 1074f 
chover - 1187 
chumbo - 1665b 
chupar - 874 
chutar - 261, 972 
chuva - 389a, 1187a 
chuva (s) com neve - 693.1, 

2391a, 3057 
chuva contínua - 1463a 
chuva de pedras - 280a 
chuva pesada - 1463a 
chuva temporã - 910b 
chuva torrencial- 1463a 
chuva, cair - 1442 
chuva, gotas de - 2277a 
chuva, nuvens de - 635a 
chuva, receber - 389 
chuvas abundantes - 2099f 
chuvas, primeiras - 910a 
chuvas, últimas - 1127b 
cicatriz - 1966b 
cicatriz de queimadura - 961c 
cidade - 1180, 1615, 2068g, 

2068h, 2979 
cidade mãe - 115b 
cidade, porta de - 2437a 
cidade-estado - 167 

cidadela - 164a, 1885c, 1885h, 
1885i, 2628 

cilada - 156e 
cilindro - 353f 
cima, passar por - 1786 
címbalos - 1919d, 1919f 
cinco - 686a 
cingido - 543b, 604b 
cingir - 59, 141, 604, 2423 
cingir cativos, corda de - 1416a 
cingir-se - 668, 1032 
cinqüenta - 686c 
cinta - 604a, 604c, 604d 
cintilação de pedra preciosa -

1987b 
cintilar - 1405 
cinto - 59a, 256a, 604a, 604c, 

1172, 1172a, 2090b 
cinturão - 668a 
cinturão de guerreiro, vestir um -

668 
cinza avermelhado - 1906a 
cinza gordurosa - 457a 
cinzas - 150a, 1664a 
cinzas, monte (s) de - 2441b, 

2441c 
cio, tempo do - 126a 
cipreste - 289a, 2543 
circuito - 353f, 353g, 615a 
circular - 56 
círculo - 346b, 418a, 615a, 1471a 
círculo, traçar um - 615 
circuncidar -1151, 1161, 1161a, 

1204 
circuncidar, deixar-se -116 
circundar - 1416 
circunstância - 146b 
cisterna - 194b, 194e, 302a, 

1033a 
citara - 2972 
ciúme - 2038 
ciumento - 2038b, 2038c 
clã - 2442b 
clamar - 505, 570, 2135, 2712 
clamar por socorro - 1947, 2348 
clamor - 134, 134a, 570a, 1888a, 

1947a, 2348a, 2348b 
clamor por socorro - 2348c 
clarear - 33 
clareou, aquilo que - 2456a 
clareza - 2449b 
claridade - 531a, 792a, 2847 
claro - 549, 1903a 
claro, verde - 918e 
classe - 2732b 
clava - 933a, 1394c 
coalhada - 308b, 672a 
coalhada, semelhante a - 1182 
coberta - 1008b, 1092b, 1492a, 

1866a 
coberta do tabernáculo - 1008a 
coberta trançada - 948c 
coberta, carroça - 1866a 
coberta, estrutura - 1492b, 1492f 
cobertor - 2102a 
cobertor grosso - 2269a 
cobertura - 151a, 1008c 
cobertura de casa - 312 

cobiça - 40 
cobiçar - 1559 
cobiçoso - 267 
cobra - 1347a 
cobra venenosa - 1858a 
cobrança de tributo - 1218 
cobrar - 1296 
cobre - 1349a, 1349c, 2858 
cobre, tirar aquilo que - 766 
cobrir - 707, 710, 808, 881, 1008, 

1067, 1492, 1537, 1601, 1634, 
2259 

cobrir de nuvens - 1574 
cobrir de sarna -1534 
cobrir os olhos - 1803b 
coçar-se - 377 
coceira - 376a 
cochichar - 439a, 1107, 2115 
cochicho - 1107a 
cochilar -1325 
cocho - 2127a 
codorniz - 2265 
coélete - 1991c 
coelho - 2446a 
coentro - 313c 
cofre - 2112d 
coisa - 399a, 2832, 2953a 
coisas boas - 793b 
coisas, fazer grandes - 315 
coisas, toda espécie de - 985d 
coisinha - 1948c 
colar - 657b, 737a, 1658b, 1897b, 

2697 
colar, servir de - 1553, 1658c 
colcha - 2102a 
colchete - 773b 
colchetes, prover de - 773c 
colega - 1005, 1638a, 2717b, 2793 
cólera - 2987a 
coleta - 140d 
colete - 2502 
colheita - 140b, 140d, 2062a 
colheita de primavera - 1127a 
colheita tardia - 1127a 
colheita tardia, apanhar a -

1127c 
colheita, gastar o tempo da - 750 
colheita, tempo da - 1528 
colher - 2062 
colher tudo -1125 
colhido - 140c 
colina - 309a, 517a 
colo - 629a 
colocado - 1398 
colocar - 249, 895, 1514, 2006, 

2243, 2343, 2380, 2483 
colocar a carga - 816 
colocar em fuga - 284 
colocar isca - 2006 
colocar limites - 249 
colocar sob penhor - 593 
colorido - 1872b 
colorido, pano - 640a 
coluna - 45e, 1029, 1398b, 1398g, 

1637c, 1896a, 2523d 
colunata - 1467c 
com - 187, 1640b, 1640c, 2621, 

2915 
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com relação a - 1063 
com respeito a - 2807 
comandante - 1289b 
combate - 1104c 
combate, em formação de - 688a 
combate, início do - 954a 
combate, preparar-se para o -

668 
combater - 1104 
combustível - 85b, 85f 
começar - 661, 831, 3048 
comemorar - 551 
comer - 85, 85b, 85c, 281, 815, 

1105, 2573 
comer sal - 2828 
comer, enfastiado de tanto - 1049 
comercial, lucro - 1486a 
comércio, adquirir mediante -

1034 
comestível, gafanhoto - 1509 
cometer adultério - 1273 
cometer fornicação - 563 
cometer uma falta - 1230 
comida - 85a, 85b, 85d, 85g, 

281a, 281b, 827b, 1105a, 
2308a, 2705a 

comida saborosa - 815b 
cominho - 991b, 2055a 
como - 937, 938, 939, 2782, 2807 
como se - 976 
como? - 75b, 75c, 75e, 492 
comoção - 486a 
comovido - 505, 2152 
compacto - 598 
compadecer-se - 694 
compaixão - 626, 676, 1319, 

1344b, 2995 
companheiro (a) - 598c, 1005, 

1638a, 2186a, 2186c, 2186e, 
2717a, 2717b 

companheiro de chamado - 598f 
companheiro de profissão - 598f 
companhia - 592b, 598a, 598b 
comparar - 1694 
compassivo (a) - 2136, 2146c, 

2146d 
compasso - 615a, 615b 
compelir - 132, 1304 
compensação - 274e 
completa, volta - 2001 
completamente - 2594 
completar - 2788 
completo - 985, 2401, 2401d, 

2522 
comporta - 156d 
compra - 1088, 2039c, 2322, 

2702, 2974 
comprido - 162b, 162c 
comprime, aquilo que - 1192a 
comprimento - 162a 
comprimindo, enrolar - 1092 
comprimir - 1027 
comprometer-se - 1686 
comprovar - 865 
computar - 1802 
comunhão - 598 
comunicação - 2412e 
comunidade - 644d 

conceber - 514b 
concebido - 514b 
conceder - 524 
conceder permissão, não -1317 
conceder vitória - 929 
concepção - 515c 
concessão de descanso - 1323d 
concha da mão - 2432a 
concilio - 1471a 
concluir - 982 
conclusão - 1932a 
concordar - 53, 2342, 2709 
concubina - 1770, 2815 
concubina do rei - 3020 
concupiscência - 40, 1350a 
condenar - 1659 
condensar - 2048 
condição - 146b 
condição de estar apartado -

717d 
condição humilde, de - 433a 
condição social - 998a 
conduto - 1942a 
conduto d'água - 1624n 
condutor de carro - 2163c 
conduzir - 453, 835, 1309, 1341, 

2474 
conduzir com cuidado - 1312 
conduzir um carro - 2163b 
confederação - 2166b 
confessar - 551, 847 
confiança - 233b, 233c, 233e, 

1011a, 1011b 
confiança, depositar a - 700 
confiante - 116d, 233 
confiar - 233, 353, 2241, 2434, 

2584, 2996 
confirmação - 1576g 
confirmar - 116 
confisco - 2923 
confissão - 847b 
conforme - 2782 
conforme segue - 2791 
conforto - 3032b 
confrontar - 2064 
confundido - 987 
confundir - 248, 251c, 407, 507, 

3019 
confusão • 214a, 248d, 486a, 

987a, 2494a 
confuso-214, 715 
congregação - 878a, 1991a, 1991b 
conhecer - 848, 1802a, 2765 
conhecido - 1289, 1368f 
conhecimento - 848a, 848b, 848c, 

848g, 2765a 
conhecimento judicioso - 923a 
cônjuge - 598d, 2319, 2327a 
conquanto - 2504 
consagração - 1990a 
consagração, coroa de - 1340a 
consagrada, pessoa - 1340b 
consagrado (a) - 744a, 1340d, 

1990 
consagrar - 744, 1990 
consagrar-se - 1340 
consangüíneo, parente - 867f, 

2065d 

conseguir - 267, 1713, 2825 
conseguir fraudulentamente -

1713 
conselheiro - 2561, 2689, 2772a 
conselho - 596a, 887a, 887b, 

1471a, 1584, 2772b, 2830a 
conselho astuto, receber -1698 
consentir - 3, 53, 831 
conseqüência - 1676e 
consertar - 1595, 2723 
considerar - 239, 556, 1695, 

2429, 2511, 2745, 3009 
considerar incircunciso - 1695 
consolação - 1344d 
consolado - 1344 
consolar - 1344, 1344c, 1525 
consolo - 1344b 
consorte - 598d 
conspiração - 2090a 
conspirar - 2090, 2119 
constância - 116e 
constelações - 10lie, 1173 
constranger - 132, 1895 
constrangimento - 1895a, 1895c 
construção - 2633a 
construção de estrutura - 255a 
construir - 255, 2633 
construir com vigas - 2068, 2068e 
construtor de baluartes - 1462c 
consumação - 982a 
consumar - 363 
consumir - 85, 263, 507, 701, 

982, 1531 
consumir de saudade - 982b 
conta, ter em alta - 905 
contado, tempo - 1213c 
contagem - 1540d 
contaminação - 301a, 696c 
contaminado - 696, 1055 
contaminar - 301, 661, 813 
contar - 618, 1213, 1289, 1540, 

2525, 2722, 2835 
contas - 1410c 
contemplar - 608, 633, 1282, 

2354, 2725, 3009 
contenda - 378b, 426c, 1400a, 

1400b, 2159a, 2159c 
contenda, suscitar - 331 
contender • 378, 426, 2159, 2287 
contente - 346, 863 
conter - 641, 962, 980, 1216, 

1675 
conteúdo - 1999f 
contínua, chuva - 1463a 
continuação - 1576a, 2669d 
continuamente, que flui - 935a 
continuidade - 1157a 
contorção - 623f 
contorcer - 2155 
contorcer-se - 623 
contra-91, 1365, 2908 
contrair - 1949 
contrário - 512a 
contrasteador - 230d 
contrato de casamento, faz^r -

170 
contribuição - 2133i 
contrito - 427, 427a, 428 
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controle - 1675e 
controle, manter sob - 765, 951 
controvérsia - 2159a 
contudo - 47 
contundir - 1799 
conturbar - 507 
contusão - 1799a 
contusão, ferir por - 1799 
conveniente - 469a 
conversar - 399, 2255 
convir - 829 
convocação - 2063d 
convocada, pessoa - 2063b 
convocar - 2063 
convocar reunião - 1991 
copa de árvore - 118d 
copeiro - 2452c 
cópia - 309b, 861, 1837, 2948 
copo309b 
cópula - 2381b 
cor -2368d 
coração - 983a, 1071a, 1071b, 

2809a, 2809b 
coragem, homens de - 359b 
corais - 1783b, 2096b 
corajoso - 117, 636 
corça - 45m 
corço - 685b 
corcova de camelo - 400b 
corcovado - 308a 
corda (s) - 307d, 592b, 621a, 

936b, 936h, 1257b, 1857a, 
1994d 

corda de arco - 936b 
corda de cingir cativos - 1416a 
corda de harpa - 1211 
corda torcida - 1558b 
corda, instrumento de - 2943 
cordão - 592b 
cordão umbilical - 2469a 
cordas, música de instrumento 

de -1292 
cordeirinho - 806a 
cordeiro (a) - 806a, 949, 950, 

1046a, 2237 
cornalina - 26c 
coro - 2787 
coroa - 1060a, 1608a 
coroa de consagração - 1340a 
coroa, dar uma - 1608b 
coroar - 1060b, 1608b 
corpo - 45a, 236a, 326d, 329a, 

373a, 2308a, 2662 
corpo, membro do - 2690 
corpulento - 1554, 2410d 
córrego - 7a, 1769b 
correia de sandália - 2290a 
corrente - 2101a, 2227a, 2227b, 

2470 
correr - 1140, 2137, 2205, 2460 
correr abaixo - 353 
correr atrás de - 823 
correr de um lado para outro -

2460 
corresponder - 1650 
corretamente - 2562 
correto - 930, 930a, 930d, 964a, 

1052 

corrida - 2137a, 2137b 
corrigir - 865 
corrimento - 835f 
corromper - 370, 2370, 3026 
corrompido - 696 
corrosão - 1761b 
corruptamente, agir - 594 
corrupto - 594 
corrupto, moralmente - 98 
cortado (a) - 752c, 1412 
cortado fora - 1161 
cortado, pedaço - 203a 
cortante, instrumento - 340d, 

752c 
cortar - 203, 267, 278, 296, 313, 

316, 327, 335, 340, 379, 438, 
562, 972, 1048, 1441, 2053, 
2060, 2654 

cortar através - 223 
cortar cabeça - 1048 
cortar em dois - 297, 316, 340 
cortar em pedaços - 1441 
cortar fora - 316, 327, 335, 340, 

379, 438, 972, 1048, 2060 
cortar madeira - 639 
cortar mãos - 1048 
cortar prepúcio - 1048 
corte - 335a, 340c, 2052a 
cortejo - 498c, 498e 
cortina - 448b, 917a, 1818a, 

2030c 
coruja - 884b, 966, 1434b, 1976, 

2050a 
corvo - 1690a 
costa (s) - 39a, 326a, 326b, 326c, 

710a, 2386a, 2645 
costela - 1924a, 2913 
costume abominável - 2530a 
costurar - 2537 
couraça - 1544, 2466a 
couro - 1589a 
cova - 194a, 194d, 194e, 323a, 

362a, 1704a, 1761a, 2303c, 
2343.1a, 2343.1b, 2343.1c, 
2360a, 2360b, 2370d, 2646 

cova profunda - 509a 
côvado - 115c, 359a, 2582 
coxa - 16a, 1756c, 2777 
coxa, nervo da - 1429 
coxa, veia da - 1429 
coxear -1925 
cozer pão - 1071d 
cozido - 292a 
cozido, alimento - 547d 
cozinhado - 547d 
cozinhar - 292 
cozinhar, lugares de - 292b 
cozinheiro (a) - 786c, 786d 
crânio - 353m 
credor - 1424, 1427 
crepúsculo - 1434a 
crerem - 116, 2584 
crescente, lua - 2239a 
crescer - 259, 315, 315a, 299, 

2233, 2233b, 2985 
crescer com viço - 1543 
crescimento - 1928a 
crestado - 2335a 

crestado, chão - 2462a 
crestamento - 2335b 
crestar - 2335 
Creta - 1028 
cria - 2329a 
criação - 116f 
criado (a) (s) - 278, 1389a, 2442a 
Criador - 278 
criador de ovelhas - 1411a 
criança - 867a, 867b, 1579c, 

1579d 
criança de peito - 1579 
criança nascida de incesto -

1174a 
criar - 278, 2039, 2896 
criatura - 1395a 
criaturas voadoras - 1582a 
criminoso - 1776d, 2222b 
crisol- 1972b 
cristal - 311a 
crosta da pele - 869a 
cru - 1358a 
cruel - 681, 681a, 971a, 971b, 

2085a 
crueldade - 971c 
cruzar - 597a 
cubo - 774b 
cucúrbitas - 1804b 
cuidado - 849a, 1698 
cuidado, conduzir com - 1312 
cuidado, procurar com - 455 
cuidar - 1356, 2414 
cuidar de pés de sicômoros - 250 
cuidar de videira - 1040 
culpa - 1577a, 2222a, 2222c 
culpabilidade - 180b 
culpado - 180, 521a, 614, 638 
culto, objetos de - 2086b 
cultuai, prostituto - 1990c 
cume - 253, 2097 
cumprir o dever de cunhado -

836 
cumprir o papel de resgatador -

300 
cumprir-se - 2888 
cunhado (a) - 836a, 836b 
cunhado, cumprir o dever de -

836 
cura - 162d, 321a, 957b, 1624o, 

2136a, 2196, 2196a, 2196b, 
2196c 

curado - 321 
curar - 2196 
curral - 2204 
curso d'água - 832, 835a, 835g, 

1624n 
curta, lança - 977b 
curto - 2061, 2061a 
curto espaço de tempo - 3044 
curva - 682a 
curvar - 453, 690, 1027, 1352 
curvar-se - 1044, 1944, 2343 
cuspir - 919, 2219, 2219a, 2499a 
cutâneas, enfermidade de 

erupções - 759b 
Cuxe- 969 
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dádiva - 849b, 1023a, 1214a, 
1443, 1443c, 1443d, 2353a, 
2836, 2880a 

Dagom - 403b 
Damasco - 443 
dança - 623g, 623h 
dançar - 416, 623, 1046 
daninhas, ervas - 195b 
dano - 138a, 1339, 2716b 
dano, sofrer - 2857 
dar - 849, 1318, 1443, 2766, 2880 
dar à luz - 52, 595, 867 
dar a sexta parte - 2336d 
dar a volta - 1416 
dar atenção - 551 
dar boas notícias - 291 
dar como porção - 669 
dar de beber - 2452 
dar fruto - 1318 
dar graças - 847, 2764 
dar lugar a um desejo - 3 
dar luz - 52 
dar nomes - 997 
dar ouvidos - 57, 2084 
dar passo (s) - 184, 1943 
dar passos curtos e ligeiros - 821 
dar provisão - 248b 
dar refúgio - 1578 
dar testemunho - 1576d 
dar títulos - 997 
dar um banquete - 1035 
dar um penhor - 1555 
dar uma coroa - 1608b 
dardo - 977b, 1381a, 2314b 
dárico - 28.1 
Dario - 452 
Davi - 410c 
de - 1063, 1212, 2833 
de acordo - 469a 
de acordo com - 939 
de dia - 852a 

de fato-86, 116b, 116g, 116i, 
116j, 142 

de graça - 694b 
de mão firme - 116c 
de novo - 361a 
de quem - 2299 
debaixo de - 2504, 3056 
débil - 982c, 1614a 
Debir - 399h 
débito - 614a 
debulha - 419a 
debulha, local de - 383a 
debulhado - 419b 
debulhador - 1165 
decepar - 335, 1010 
decidido - 231, 831 
decidir - 752, 865, 887 
décima parte - 1711g 
décima parte, tomar a - 1711c 
décimo - 1711d, 1711f 
décimo mês - 791 
décimo primeiro mês - 2315 
declaração - 618a, 1272a, 1854e, 

2722a 
declaração exata - 1833a 
declaração solene - 94a 
declarar - 194, 221, 399, 551, 618 

declarar perverso - 1684 
declinar - 690 
declive - 174a, 298b 
declive íngreme - 298b 
decoroso - 3046 
decrépito - 931a 
decretadas - 778 
decretar - 340, 728, 752 
decreto - 458, 1852, 2654a, 2683 
decreto de interdição - 2595b 
decurso da vida - 2137b 
dedicação - 693b, 1340a, 2736 
dedicar - 663, 1990 
dedo - 1873a, 2602 
dedo mínimo - 2009c 
defeito - 446a, 1137a 
defender - 367 
deficiência - 270d, 270e, 705d 
definhamento - 2139b, 2139c 
definhante, doença - 2365b 
definhar - 409, 1237, 1607 
defronte - 1289a, 1365, 2846a, 

2965 
degrau - 1624m 
deitar fora - 1302 
deitar por terra - 1374 
deitar-se - 2109, 2381 
deixar - 382, 609, 1594, 1692, 

2394 
deixar a sós - 3018 
deixar aparecer - 766b 
deixar cair - 434, 2198, 2408 
deixar de - 172, 363, 1357 
deixar de lado -172 
deixar em pousio - 2408 
deixar envergonhado - 222 
deixar escapar - 936 
deixar indigente -1692 
deixar ir - 2394 
deixar para trás - 936 
deixar-se circuncidar - 116 
delegação - 2394f 
deleitar-se - 2436 
deleite - 2436a 
delgado - 448a 
delgado, pão - 2218b 
delicadeza - 1648a, 1648c, 2164b 
delicado - 1648, 1648b, 2164a 
delícias - 1567d 
delinear - 760, 2491b 
delito - 1230a 
demandar - 2159 
demarcar - 2487 
demissão - 1048a 
demolir - 1446 
demolir a golpes - 2224 
demônio - 2330 
demonstrar - 2737, 2740 
demonstrar favor - 2737 
demonstrar insolência - 2740 
demorar - 68 
demorar-se -1150 
densas trevas - 1626, 1701b 
dente (s) - 2516d, 3043 
dente, arrancar - 1446 
dentes, ranger os - 755 
denunciar - 568 
deparar - 1731 

dependurado - 433 
depois - 68b, 68c, 68f, 2568 
depois disso - 2558 
depositar a confiança - 700 
depósito - 154a, 1802f 
depressa, sair - 284 
depressão - 1889c 
deprimido - 1159 
derramado - 1442 
derramamento de sangue -

1534d 
derramar - 243, 897, 908, 1287, 

1295, 1375, 1692, 1896, 2444 
derramar lágrimas - 243 
derreter - 1156, 1219, 1223, 1337 
derretido - 1442 
derretido, metal - 1375c 
derretimento - 1223c 
derribar - 516 
derrotado - 1218 
derrubada - 1392e, 1415a 
derrubada de árvore - 2398b 
derrubar - 340, 420, 516, 972, 

1048, 1446, 1826, 2078, 2821 
derrubar ídolos - 1048 
desafiar - 749 
desafogo - 2132a, 2132b 
desafortunado - 659a 
desagradável - 2534 
desagradável, cheiro - 195a, 195b 
desalojar - 920 
desamparado - 1705b 
desanimado - 941 
desanimar-se - 2198 
desânimo - 644 
desaparecer - 666, 1790 
desaparecimento - 666b 
desapontado - 222 
desarraigado - 2926 
desarraigamento - 3050b 
desarraigar- 1447, 1451, 1681, 

2471 
desastre - 135 
descalço - 861a, 2399a 
descampado, lugar - 1692a 
descansando - 2392 
descansar - 1323, 2117, 2304, 

2323 
descanso - 395a, 415b, 438a, 

1323a, 1323f, 2117b, 2117c 
descanso, concessão de - 1323d 
descarga - 534a, 581b 
descascada, faixa - 1797a 
descascado, ponto - 1797a 
descascar - 1797 
descendência - 582a, 893b, 

1326a, 1363a 
descendentes - 867g 
descendo - 1351b 
descer - 584, 909, 909a, 1351, 

1351a, 1934, 2859 
descoberto, pôr a - 1692 
descobrir - 350, 1692 
desconcertado - 222 
desconsiderar - 1824, 2383 
descontentar - 1666 
descontente - 2058 
descontrolada, afeição - 1559 
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descuidadamente, improvisar -
1816 

desculpe - 238a 
desde - 54a, 111, 1212, 1640c 
desdém - 2345a 
desdém, manter sob - 224 
desdenhar - 213a, 213b, 224, 

1276 
desejabilidade - 673c 
desejado (a) - 773a, 2953a 
desejar - 276, 673, 712, 828, 

2349, 2635, 2953 
desejar ardentemente - 993 
desejável - 673a 
desejo - 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 

171a, 673b, 773a, 2303b, 
2352a, 2496a 

desejo, dar lugar a um - 3 
desembainhada, espada - 1854d 
desembainhar - 2402 
desencaminhar-se - 2325 
deserção - 1480a 
deserdar - 920 
desértica, planície - 1688d 
desértico, planalto - 1688a 
deserto - 399m, 927b, 2409a 
deserto, habitante do - 1908 
desesperadamente perverso - 135 
desesperado - 135, 1223a 
desesperar - 833 
desespero - 146c, 1223b 
desfalecer - 114, 392, 988, 1079, 

1203, 1334, 1614, 1732 
desfazer - 1196, 1449 
desfazer-se - 1531, 1556, 1997 
desfiguração do rosto - 2370c 
desfiladeiro - 1556h, 1556i 
desfilhar - 2385 
desfrutar - 632 
desgarrar - 2531 
desgastado (a) (s) - 246a, 246b 
desgastar-se - 246 
desgaste - 246e 
desgosto - 1016a 
desgostoso - 1016, 1066, 2061 
desgraça - 483c 
desgrenhar - 1824 
designado - 557 
designar - 669, 878, 1213, 2835 
desígnio - 887a 
desistir - 609, 1357, 2323 
deslizar - 396 
deslocar - 544, 903 
desmaiado - 885a 
desmaiar - 885, 957 
desmaio - 392a, 885b 
desmentir - 975 
desnucar - 1700 
desnudado - 1588 
desnudar - 355, 766, 766b, 1705 
desnudo, local - 2440b 
desobediente - 1242 
desolação - 731b, 927a, 1594a, 

2339b, 2409b, 2409d 
desolado - 180, 731a, 927 
desolar - 731, 2331 
desonestidade - 1090a, 1510a, 

1684b 

desonesto - 1684a 
desonra - 987a, 2024a, 2929 
desonrado - 661b 
desonrar - 2024 
desorientar - 2169 
despachar - 278 
despedaçado - 784b 
despedaçado, animal - 827c 
despedaçador - 2208a 
despedaçar - 448, 770, 827, 

1013b, 1196, 1394, 1444, 1725, 
1773, 1844, 2158, 2192, 2194, 
2321, 2428, 2946, 3000 

despejar - 2161 
despejo, lugar de - 2444a 
despenhadeiro - 452a 
despensa - 534.1b 
desperdiçar - 252, 264.1, 554 
despertar -1587 
desperto - 2907 
despesa - 2868a 
despido - 1705a, 1705b 
despir - 1845 
despir-se - 1705 
despojar - 225, 225b, 225c, 1428, 

2331 
despojo (s) - 1124b, 1828a, 

2400a, 2426a 
despojo, arrancado como - 667a 
déspota - 1546 
desprazer - 860a 
desprazer intenso - 860a 
despreocupado - 233 
desprezado - 2272a 
desprezar - 213, 213a, 213b, 224, 

1139, 1274, 1390 
desprezível - 2028e 
desprezo - 224a, 1274a, 1274b, 

2345a 
desprezo, tratar com - 2345 
dessa maneira - 2791 
desse modo - 964b 
destilar -1355 
destinado à destruição - 666b 
destino, deus - 1213e 
destituição - 270e 
destra - 872a 
destroçar - 2224 
destroncar a cabeça - 1207 
destruição - 2c, 2d, 246c, 247a, 

298c, 486a, 512d, 516a, 516c, 
594a, 784g, 977a, 1394b, 
2007a, 2321b, 2343, 2370a, 
2370b, 2370d 

destruição, destinado à - 666b 
destruído - 2, 439b, 2406 
destruidor - 516 
destruir - 2, 438, 507, 514, 516, 

594, 920, 1446, 1451, 1531, 
1829, 1932, 2331, 2370, 2406, 
2716, 2895, 3037 

destruir totalmente - 744 
desviar - 814, 1352, 2250 
desviar-se - 682, 1090, 1480, 

1605, 1580, 2240, 2240a, 2250 
desvirtuante - 1577c 
deter - 153, 1675 
deterioração - 1050d, 1237a 

deteriorado - 2035 
deteriorar - 1237 
determinada pessoa - 107 
determinadas - 778 
determinado, local - 878b 
determinado, tempo - 557a 
determinar - 728, 752, 982, 2654 
detestar - 369, 1276, 2459, 2530 
deus - 93a, 93b, 2576 
Deus - 93a, 93b, 93c, 2576 
deus destino - 1213e 
Deus na história, ação de - 2896c 
deus pagão - 1199h 
Deus que, não permita - 661c 
Deus, alarme ocasionado por -

265b 
Deus, ira de - 2975a 
Deus, morada de - 3031a 
deuses - 93c 
devassidão - 1627c, 1627f 
devastação - 2331a, 2339a, 

2409b, 2409c, 2409f 
devastado - 731, 1878, 2409, 

2409a, 2741 
devastadora, tempestade -

1528a, 2301a 
dever de cunhado, cumprir o -

836 
devido a - 1650e 
devido tempo - 1650d 
devorar - 85, 920, 2573 
dez - 1711a, 1711b, 2932 
dez mil - 2099d, 2099e 
dezena - 1711d 
dia - 852, 2767 
dia seguinte - 1185b 
dia, luz do - 1316a, 2847 
diadema - 1089a, 2500a 
diamante - 2416a 
diante de - 1365, 1782b, 2965, 

2966a 
dias atrás, três - 2403c 
difamação - 396b 
diferença - 203 
difícil, pergunta - 2970 
dificuldade (s) - 486a, 1621a, 

1639a, 1895d, 1973d, 1973f, 
2112a 

dificuldade, que fala com - 1623a 
dignidade -142 lj, 2366a 
dignitário - 2142a 
diligência, observar com - 1116 
diligente - 752a 
dilúvio - 1142 
diminuição - 384a 
diminuir - 384, 1228, 2384 
dinaíta - 2674b 
dinheiro - 1015a 
dinheiro de dote - 1153a 
dinheiro de resgate - 1734d 
direção, mudar de - 1456 
direita - 872b 
direita, ir para a - 872c 
direita, mão - 872d 
direita, usar a mão - 872c 
direito - 793, 930, 964, 1365 
direito de primogenitura - 244c 
direito de redenção - 300b 

1762 



ÍNDICE REMISSIYO 

direito, escolher o lado - 872c 
direito, lado - 872a, 872d 
dirigir - 1309, 1309a, 1694 
discernir - 239, 1802a 
disciplina - 877b 
disciplinar - 877 
discípulo - 1116a, 1116c 
disco - 9a, 1046c 
disco redondo - 1046c 
discurso - 118a, 118b, 118c, 3y«a 
disfarçar-se - 716 
dispersado - 579 
dispersão - 1388a, 1745b 
dispersar-227, 579, 1307, 1394, 

2372 
disperso (a) - 579, 1745, 1745a, 

1752 
disposição - 1467a 
disposto - 3 
disposto a perdoar - 1505a 
dissimulação - 1425a 
dissipar - 1307 
dissolver - 271, 1219, 1223 
distância - 947b, 2151c 
distanciar-se - 1414 
distante - 2151, 2151b 
distinção - 1320a 
distinguido - 1772 
distinguir - 1833 
distinguir-se - 2870 
distinto - 1772, 2947 
distorção - 307c 
distorcer - 1510, 1577, 1666 
distorcido - 512c 
distribuição - 669d, 1802b 
distrito - 1046c, 1775a, 2674c 
dito enigmático - 1113b 
dito zombeteiro - 1258d 
divã - 1706a 
diversificar - 2216 
divertir-se - 1905 
dívida - 614a, 1427a 
dívida, penhorado em garantia 

de uma - 1555a 
dívidas, grandes - 1555b 
dividida, opinião - 1527f 
dividido - 1527e 
dividir - 203, 223, 271, 307, 340, 

465, 669, 718, 719, 721, 1441, 
1769, 1806, 1821, 1830, 2427, 
2939, 2945 

•dividir fronteira - 307 
divisão - 669d, 719a, 1527f, 

1769b, 1769c, 1769d, 2427a, 
2732b, 2939b 

divisão de funcionários, templo -
2732b 

divorciar - 388 
dizer - 118, 1201, 1272, 2585, 

2831 
dizer consigo mesmo - 118 
dizimar - 1711c 
dízimo - 1711h 
dobra - 629a, 1577 
dobradiça - 353e, 1914a 
dobrar - 354, 597, 597a 
dobrar em dois - 1019 
dobro - 1019a, 2489 

doce - 1268, 1268c, 1687, 1687a 
dócil - 108b 
documento - 1053a 
doçura - 1268a, 1268b, 1268c, 

1268d 
doença (s) - 411c, 648a, 655a, 

655b, 655c, 655d, 1293a 
doença de pele, sofrer - 1971 
doença definhante - 2365b 
doença eruptiva, 869a 
doença maligna da pele - 1971a 
doença, restabelecer-se de - 644 
doente - 648, 655, 1245, 1334, 

1378 
doente, muito -135 
doer - 1141 
dois - 2421a, 3061c 
dois tipos - 980d 
dois, cortar em - 297, 316, 340 
dois, dobrar em - 1019 
dois, partir em - 1821, 2945 
dolorido - 940 
dominador - 3034b 
dominar - 262, 866, 1259, 2134, 

2295, 2396, 3034 
domínio - 1259a, 1259b, 1259c, 

2121a, 2288a, 2374b, 3034a 
doninha - 654a 
dono (a) - 262a, 262b 
dor - 595a, 623b, 623c, 1914b 
dor (es) de parto - 592, 595, 595a, 

623 
dor, sofrer - 623 
dorar - 2940 
dores - 940 
dorme - 928a 
dormente - 928a 
dormindo - 928, 2123 
dormir - 489, 928, 1325 
dormir, fazer alguém - 928 
dorsal, espinha - 1671a 
dorso - 303a, 1700a 
dossel - 710b, 2449d 
dotar - 524 
dote - 524a 
dote, dinheiro de - 1153a 
dracma - 453c 
dragão - 2528 
duplicado - 1019 
duplicar - 1019 
duplo - 2421c 
duração da vida - 653a 
duradouro - 2968b 
durante - 1565c 
durável - 1721b, 1721c 
dureza - 1817a 
duro - 117, 354c, 943, 2085a 
duro, bolo - 1410b 
duro, seixo - 1975a 
e - 36, 519, 2701 
ébano - 464 
Éden - 1568 
edificar - 255 
edito - 458, 1053a, 1852 
Edom - 26e 
edomita - 26f 
efa - 82 
éfode - 142.1 

Efraim - 151c 
Egito - 1235 
égua - 1477a, 2173 
eira - 383a, 2560 
eis - 461, 510, 510a, 2578, 2604, 

2687, 2688 
eixo - 1361a, 1547 
eixo de roda - 844 
ela (s) - 480, 504, 2693 
ela mesma - 480 
ele (s) - 480, 504, 2587, 2693, 

2696 
ele mesmo - 480 
electro - 770.1 
eleger - 231 
elevação - 762a, 1331a 
elevação frondosa - 762a 
elevada, parte mais - 790a 
elevada, pedra mais - 2097 
elevado - 2133d, 2513b 
elevado, local - 253 
elevado, lugar - 2234, 2234a 
elevado, monte - 308c 
elevado, pedra de preço - 206 
elevado, salto - 2523e 
elevar - 1506a 
elevar-se - 2992 
eliminar - 384, 1048, 1178, 1932 
elogiar - 2313, 3014 
Elul - 97 
em - 91, 1063, 2621, 2807, 2813 
em cima - 1624k, 1624p 
em falta - 180a 
em formação de, combate - 688a 
em frente - 1160, 2846a, 2965 
em frente, ir - 1380 
em lugar de - 2504 
em razão de - 1650e 
em troca de - 666a 
em vão - 970, 2161c 
em volta de - 258a 
emagrecer - 2139 
emaranhado de galhos - 2230a 
embaixador - 771 
embalo - 818a 
embalsamamento - 691a 
embalsamar - 691 
embaraçado - 715 
embarcação - 1537b 
embarcação, vela de - 1379a 
embate - 2068b 
embelezar - 1321, 1726 
emblema - 1379a 
embora - 510 
embora, mandar - 2394, 2394b 
emboscada - 156, 156b 
embotados com o vinho - 646a 
embotamento - 646b 
embotar -1447 
embriagar-se - 2388 
embriaguez - 2388c 
embrião - 354b 
emendar - 204 
eminência - 886a, 1320a 
emissário, bode - 1593 
emitir - 534 
emoção, explodir de - 1796 
emoções, ocultar - 975 
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empalidecer - 630 
empenhar - 592 
empilhar - 418, 684 
empobrecer - 920, 1159 
empreendimento - 2394d 
emprestado, tomar - 1088, 2303 
emprestar - 1088, 1427 
emprestar a juros - 1424, 1424a, 

1430b 
emprestar com usura - 1424, 

1430b 
empréstimo - 1424b 
empunhar - 402b 
empurrar - 42, 1291, 1793, 1801 
emudecer - 102 
encaixar - 2210 
encaixe (s) - 844, 1850 
encalço de, ir ao - 2124 
encantado - 712 
encantador - 72a, 181, 1015b, 

1384, 1384b, 1656, 2615 
encantamento - 1107a 
encantamento, praticar - 1656 
encantar - 1107 
encanto (s) - 598a 
encerrado - 3035 
encerrar - 612, 1675 
enche - 1195a 
enchente - 1533a 
encher - 1195, 2826 
encontrar - 878, 1731, 1733, 

1988, 2064, 2068 
encosta - 909a, 1059 
encostar-se - 2202 
encosto, banco sem - 1007 
encruzilhada - 1828a 
encurvado - 682a 
encurvar - 713, 1027 
encurvar-se - 322 
endireitar - 2540 
endurecer - 636, 1935, 2087, 

2118 
enfadonho - 842b 
enfaixar - 779, 1649 
enfastiado de tanto comer - 1049 
enfeitar - 2102 
enfeitar-se - 1566 
enfermidade - 411, 655a, 655b 
enfermidade de erupções 

cutâneas - 759b 
enfermo - 655 
enforcar - 903, 2512 
enfraquecer - 1151, 1607, 1715 
enfrentamento - 2068b 
enfrentar - 378, 1988, 2068 
enfurecer-se - 505, 1556e 
enfurecido - 1016 
enganar - 518, 975, 1425, 1713, 

1853, 2006, 2169, 2461, 2514, 
2532 

engano (s) - 1366a, 1425b, 2169a, 
2169b, 2325b, 2509a 

enganosamente, agir - 198 
enganoso - 1366, 1676c 
engaste de jóia - 1195d 
engenho - 767c 
engenhosa, obra - 767a 
engolfar - 2373 

engolir - 251, 251a, 358, 1098 
engolir avidamente - 1082 
engolir com avidez - 1120 
engordadas, aves - 288g 
engordar - 10, 457, 2410 
engravidar - 514b 
engrossar - 2048 
enigma - 616a, 2567 
enigma, propor um - 616 
enigmático, dito - 1113b 
enlaçar - 642, 779, 1649 
enlamear com os pés - 2199 
enlutado- 2385, 2385c 
enojar-se - 1996, 2002 
enquanto - 1565c 
enriquecer - 1714 
enrolar - 354, 1000, 1940, 2049 
enrolar comprimindo - 1092 
enrugar - 1930 
ensinado - 1116a 
ensinar - 108, 532, 910, 1116 
entalhador - 760a 
entalhar - 728, 760, 764, 1855, 

2031 

entalhar, ferramenta de - 738a 
entalhe - 2031a 
entalhe, obra de - 760b 
então - 36, 54, 144, 519, 976, 

2558 
ente amado - 846c 
entender - 239, 2263 
entendimento - 239b, 239c, 

1071a, 2263a, 2627 
enterrar - 789, 811 
entesourar - 992, 1953 
entoar um canto fúnebre - 2018 
entornar - 909, 2444 
entorpecido - 1740 
entortante - 1577c 
entortar - 1591 
entrada - 188a, 212a, 212b, 

1854a, 2911a 
entrada de luz - 52g 
entranhas - 1227a 
entrar - 212, 2911 
entre - 239a, 2066a, 2626 
entregar - 353, 1224 
entregar a vida - 1390 
entrelaçada, folhagem - 1558a, 

1558b 
entrelaçadamente, tecer - 2320 
entrelaçado (a) - 1558a, 2284 
entrelaçar - 1457 
entrelaçar-se - 2284 
entristecer - 2925 
entristecido - 655 
entulho - 1664a 
entupir - 702 
enumerar - 1213, 2835 
envelhecer - 1721 
envergonhado - 222, 699, 987 
envergonhado, deixar - 222 
envergonhado, sentir-se - 715 
envergonhar - 2024 
enviado - 1913a 
enviar - 1329, 2394, 3033 
envio - 2394e 
enviuvada - 103 

envoltório - 1092b 
envoltura - 1462a 
envolver - 1092, 1601, 1940 
envolver-se - 1606, 1686 
enxada - 1571, 1571a 
enxame - 1685c, 2467a 
enxame de mosquitos - 999a 
enxamear - 2467 
enxerga, que - 1803a 
enxergar - 2357, 2373 
enxofre - 375 
enxotar - 388 
enxugar - 1178 
enxurrada - 581a 
época - 2521, 2900 
épocas passadas - 2521 
equipado - 1436 
equipamento - 1436a 
equipar para a guerra - 668 
era - 2900 

ereta, posição - 1999e 
ereto, permanecer - 1398 
erguer - 575, 1330, 1353, 1421, 

1447, 1506, 1999, 2714, 2860, 
2874 

erguer um estandarte - 402b 
erguer-se - 580, 2133 
eriçado - 1518a 
eriçar-se - 1518 
ermo - 927b 
errar - 638, 814, 2324, 2325 
erro (s) - 2222a, 2325a, 2341a, 

2389, 2494b, 2531a, 2532a 
erupção - 1534a, 1534b 
erupção benigna na pele - 210a 
erupção de lepra, surgir - 1814 
erupções cutâneas, enfermidade 

de - 759b 
eruptiva, doença - 869a 
erva - 52c, 724a, 918b, 1433b, 

2684, 2931 
erva daninha (s) - 195b, 743a 
esbanjar - 538 
esboçar - 2491b 
escabelo - 474a, 951a 
escada - 1094, 1506c, 1624m 
escadaria - 1624d 
escalar - 1624 
escama de peixe - 2082a 
escamas, semelhante a - 704 
escancarar - 1794, 1842 
escapar - 284, 1764, 1774 
escapar, deixar - 936 
escapulir - 1432 
escarlata - 2420a, 2516a 
escarnecedor - 1118b 
escarnecer - 1113, 1118, 2029 
escárnio - 317a, 1113a, 1118a, 

2029a, 2413b 
escárnio, objeto de - 1905f 
escassez - 1222, 2139c 
escavação - 1969a 
escavação, perfurar mediante -

1033 
escavar - 714, 718, 1033 
esclarecer - 194 
escoar - 1315, 1746 
escolha - 23 l e 
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escolher - 231, 278, 288 
escolher o lado direito - 872c 
escolhida, videira - 2294d 
escolhido (a) - 231c, 1144b 
escolhido, o - 231d 
esconde - 588, 590, 811, 1008, 

1551, 1953, 2894 
esconderijo (s) - 588a, 588b, 

590a, 603a, 1551, 1551b, 
1551d 

esconder-se - 1551 
escondido (a) - 769, 1629, 1629a 
escondido (s), tesouro (s) - 991a, 

1953d 
escora - 175a 
escora, lado interno da - 2057 a 
escorar - 1514 
escorchado - 578 
escória - 1469a 
escorpião - 1683 
escorre, mel que - 1396 
escorregadio - 670, 670f, 1205 
escorregar - 1158, 1226 
escorrer - 1337, 1767b, 1892, 

2193 
escorrer lentamente - 2162 
escravidão - 1553e 
escravizar - 951 
escravo (a) - 112, 1553a, 2896a 
escrever - 1053, 2805 
escriba - 820, 1540c, 2891b 
escrita - 1053c, 1053a, 1540a, 

2805a 
escrito, registro - 455a 
escrúpulos, agir sem - 1366 
escrúpulos, pessoa sem - 1366b 
escudeiro - 367c, 2397a, 2403g 
escudo grande - 1938a 
escudo pequeno - 1486c 
esculpir - 727, 1788 
escultura - 2031a 
escura, nuvem - 1701b 
escurecer - 1641, 1689, 1921 
escurecido - 769, 957 
escuridão - 145a, 145c, 994a, 

1583a, 1583b, 1583c, 1583d, 
1701b, 1989a, 2747 

escuro - 145b, 625a, 769, 957a, 
1583, 1921, 1989, 2368d 

escuro, marrom - 625a 
escutar - 2412 
esfera - 729b, 1259c 
esforçar-se - 3021 
esfregadura - 1246a, 1246b 
esfregando, remover - 2367 
esfregar - 1202, 1246 
esgotado -114, 1614a 
esgotante - 842c 
esmagado - 387, 427, 427a, 428, 

429a 
esmagamento - 387a, 428a, 429b, 

2212b 
esmagar - 448, 507, 802, 1394, 

1660, 2212, 2306, 2349, 3000 
esmagar com os pés - 1660 
esmigalhados, fragmentos -

1062b 
es migalha me nto - 1394b 

esmigalhar- 1062, 1862, 2681, 
2748 

espaço - 2132a 
espaço aberto - 383a 
espaço de tempo - 2900 
espaço de tempo, curto - 3044 
espaçoso - 2132 
espaçoso, lugar - 2143e 
espada (s) - 732a, 1194d 
espada desembainhada - 1854d 
espada, punho da - 1398a 
espádua - 1059 
espalha - 1745a 
espalhado - 579 
espalhar - 579, 818, 896, 1255, 

1352, 1357, 1394, 1745, 1755, 
2102, 2197, 2217, 2372, 2623 

espalhar semente - 582 
espalhar um liqüido - 585 
espantar-se - 3054 
espanto - 540a, 602b 
espatifado - 784b 
especiaria - 290a, 1362c, 1986b, 

2215a 
especiaria para incenso - 1516a 
especiarias aromáticas - 2215f 
espécie-561, 1191a, 2711 
espécie humana - 25a, 83a 
espelho - 2095e, 2095h 
espelta - 1013a 
espera - 859a 
espera ansiosa - 40 
esperança - 859b, 1011a, 1282a, 

1994c, 1994e, 2232, 2232a 
esperar - 439, 645, 859, 1994 
espessamento - 2048a 
espessar - 2048 
espessas, trevas - 1701b 
espesso - 1554 
espessura - 1554a, 1554b 
espevitadeiras - 559d, 1124d 
espiga - 1458d 
espiga de cereal - 2316c 
espiga de trigo - 1202a 
espigas caídas, fileira de - 1645c 
espinha dorsal - 1671a 
espinheiro - 71a, 611a, 620, 

1386a, 2003a, 2380c 
espinho (s) - 611a, 1490, 1504, 

1936a, 1936c, 2003a, 2262a, 
2416a 

espionar-2113, 2500 
espiritismo, praticar - 1656 
espírito - 2991a 
espírito familiar - 37 a 
espírito, render o - 328 
espíritos dos mortos - 2198c 
espirrar - 586 
espirro - 1609a 
esplendor - 477a, 482a, 892a, 

905b, 2707 
espontaneamente, oferecer -

2848 
esposa (s) - 137a, 598d, 2875 
esposa do irmão - 836b 
esposa do rei - 3020 
esposa rival - 1974b, 1974c 
esposa, tomar por - 1088 

espreita - 1877a 
espreita, alguém à - 156a 
espreita, ficar à - 156 
espreitar - 1877, 1894, 1950, 

1994 
espremer - 543, 1192b, 1229, 

1585, 1709, 2248 
espremer óleo - 1883d 
espremidos, massa de figos -

397a 
espumar - 683 
esquadra - 125a 
esquadrinhar - 2500 
esquece - 1428, 2383, 2383a 
esquecimento - 1428a 
esquentar - 2563 
esquerda, mão - 2267a 
esquerda, virar à - 2267 
esquerdo (a) - 2267a, 2267b 
esquerdo, lado - 2267a 
esquina - 534. Ia, 1783a 
esse (a) - 528, 2675, 2676, 2680 
estabelecer - 875, 878, 895, 964, 

1354, 1398, 1525, 2441a 
estabelecer imposto - 1694b 
estabelecer uma aliança de paz -

2401c 
estabelecer-se - 116, 1323 
estabelecimento de uma lei -

728b 
estábulo - 2204 
estaca - 932a 
estado anterior - 1988c 
estalagem - 1096a 
estampido - 2301c 
estandarte - 41a, 402a, 1379a 
estandarte, erguer um - 402b 
estanho - 203c 
estar - 484 
estar à vontade - 2304 
estar atrás - 2124 
estar de pé - 1637, 2968 
estar de vigília - 2451 
estar em ordem - 3064 
estar em paz - 2453 
estar em ruínas - 731, 927 
estar em trabalho de parto - 867 
estar no alto - 2133 
estarrecido - 2409 
estatura - 1146c 
estatuto - 728a, 2968a 
este (a) - 528, 2675, 2676, 2680 
este (a) (s) - 92, 504, 528, 2575, 

2577, 2579, 2580, 2675, 2676, 
2680 

este (a) ali - 497 
este (a) aqui - 497 
esteia - 1732a 
estender - 284, 818, 896, 925, 

1265, 1352, 1354, 1357, 1832, 
1871, 2071, 2197, 2217, 2291 

estender a mão - 472 
estender, lugar de - 2372a, 2372b 
estepe - 1688a, 1688d 
estepes, habitante das - 1688b, 

1688c 
esterco - 353b, 353d, 441a 
esterco de gado - 1955a 
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estéril - 354c, 1682a 
esterilidade - 1197b, 1675b 
estibio - 1742 
esticar - 1352, 1832 
estilete - 2286b 
estilete, ponta de - 1961a 
estilo - 1600 
estimar - 1694b, 2438 
estimativa - 1694a, 1776b 
estiramento - 1352d 
estocada de arma branca - 449a 
es tola sacerdotal - 142.1 
estômago - 1979a 
estopa - 1388b 
estoque - 154a 
estoraque, gota de - 1355b 
estrada - 453a, 1506d 
estrado - 474a 
estragar - 594 
estrangeiro - 330, 1368b, 1368c 
estrangeiro, tratar como - 1368d 
estrangulamento - 697a 
estrangular - 697 
estranho - 541, 1368c 
estratagema - 767d 
estreitar - 2075 
estreito - 1973, 1973a 
estrela - 942a 
estrela da manhã - 499a 
estremecer - 735, 917, 1778, 

1919, 2112, 2188, 2195 
estremecimento - 1778a, 1778c, 

2049b 
estridente, gritar de forma - 834 
estrondo - 2195a, 2301 
estrumeira - 441b 
estrutura - 255c, 255b, 2458a, 

2616 
estrutura coberta - 1492b, 1492f 
estrutura, construção de - 255a 
estrutura, local da extremidade 

da - 2057a 
estudante - 1116c 
estudo - 1078a 
estultícia - lOl ld 
estulto - 1011c 
estupefato - 2518 
estuprar - 2327 
esvaziado - 1171a 
esvaziar - 1278, 1232, 1234, 

1692, 2161 
esverdeado - 918e 
"Etã - 935b 
eternidade - 1565a 
eterno - 1631a 
etíope (s) - 969, 969a 
Etiópia - 969 
eu - 129, 130 
eunuco - 1545 
exalar - 2131 
exalar ar - 1390a 
exalar mau cheiro - 565 
exaltação - 299e, 305b, 142 l j 
exaltado - 305, 305a, 1662, 2133, 

2174, 2513b 
exaltado em triunfo - 299 
exaltar - 500, 526, 1506, 1506a 
exaltar-se - 2058 

examinar - 230, 729, 1373, 2232, 
2511 

exata, declaração - 1833a 
exausto - 842, 842b, 842d, 885, 

885a, 1066, 1614a, 1732 
excedente - 1543a 
excelência - 936f, 1144a 
excelente (s) - 1144b, 2403i 
exceto - 81, 246h, 246i, 976, 2812 
excremento - 730a, 1473a, 1835a 
executado - 2896 
executar, mandar - 1169 
exercer poder - 2396 
exército - 21a, 1398f, 1865a, 

1865b, 2728 
exibir a incircuncisão - 1695 
exigência - 2303a 
exigir - 276, 455 
exílio - 2656a 
exílio, levar para o - 2656 
existe (m) - 173, 921, 2572 
existência - 921, 1999f 
existir - 491 
existir em abundância - 1569 
exorcista - 181 
expansão - 1255d, 1832a, 2143b, 

2217b 
expectativa - 1282a 
expelir - 476, 2013 
expelir, locais de - 893d 
experiência - 1116 
experimentar - 2757a 
expiação - 1023b 
expiação, fazer - 1023 
expiação, local da - 1023c 
explicação - 1854b 
explicar - 221, 2722 
explodir de emoção - 1796 
expor - 355, 1748 
expor-se ao perigo - 1495 
exposta à vista das pessoas -

1588 
expressão - 1368e 
expulsar - 284, 388, 388b, 420, 

468, 476, 920, 1304, 1432, 
2759 

expulso - 420 
expulso vergonhosamente - 369 
extensão - 1352d, 1832a, 2143b, 

2394e 
extenuante - 1639c 
exterior - 627a, 627b 
exterminado - 2406 
exterminar - 2406 
externo - 627b 
extinguir - 567, 944 
extinto - 944 
extorsão - 1713a, 1713e 
extração de pedras - 1380b 
extrair - 2393 
extraordinário - 1768, 2781 
extravagância - 1758b 
extraviar-se - 2324, 2325 
extravio - 2129a 
extremamente - 1134a 
extremidade - 68g, 147b, 2052a, 

2053a, 2053b, 2278a 
extremo - 2060b 

exuberante - 272L 
exultação - 500a !i£35a 
exultante - 1625a. UBBfa 
exultar - 607, 1625, W3&, 2246 
fabricar - 1708 
faca - 85e, 666d_ 2ZS& 
faisca - 953b, 1405». 3333a 
faiscar - 1893 
faixa (s) - 141£ 6044 « 4 * . 

1009a, 1649a 
faixa de terra ceiíaia- SS45c 
faixa descascada - l U f ó i 
fala - 118c, 118b, aSSto, « T b . 

1201a, 2278a 
fala com dificuldade, f K - 1623a 
falar - 118, 399, 1203L IMBS». 

2255, 2831 
falar coisas sem DCSK- MSS9 
falar de modo incoaipBwemsÍTel -

1119 
falar em provérbaos - 12SSb 
falar imprude ntemeaae - 232 
falcão - 43b 
falecer - 1390a 
falecimento - 666b 
falha - 446a 
falhar - 147, 957, 975 1ST2 
falsidade - 21691, 2338a 
falsidade, tratar coia - 9S9» 
falso - 2461, 2783 
falta (s) - 1230a, 2532a 
falta de pudor - 1285c 
falta de recato - 1285c 
falta, cometer uma - 1230 
falta, em - 180a 
faltando algo - 705 
faltar - 1572 
fama - 2412c 
família - 241, 2442b 
familiar, espírito - 37a 
familiarizado - 1802a. 2275 
faminto - 1020, 2183, 2183b 
Faraó - 1825 
fardo - 825a, 1353a, 142IcL 

1421h, 1458, 1643a 
farinha - 2033a 
farinha grossa - 1699a 
farinha pura - 1512 
farinha, massa de - 269a 
farpa - 2059a, 2059b, 2262b 
farto - 279a 
fartura - 1766a, 1789b, 2231a 
fascinar - 1481 
fatalmente ferido - 660a 
fatalmente, ferir - 660 
fatia - 752c 
fatigante - 1639c 
fava -1743 
favo - 1892a 
favo de mel - 889a, 889b 
favor - 694a, 694e, 1384a, 2207a, 

2737 
favor, demonstrar - 2737 
favorável - 793 
fazer - 278, 876, 1667, 1780, 

1793, 2243, 2896, 3006 
fazer alguém de tolo - 1627 
fazer alguém dormir - 928 
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fazer aliança - 1048 
fazer brilhar - 1882 
fazer cerca ao redor de - 1470 
fazer chover - 389 
fazer contrato de casamento -

170 
fazer em segredo - 706 
fazer expiação - 1023 
fazer grande barulho - 486 
fazer grandes coisas - 315 
fazer inscrição - 3002 
fazer jornada - 2353 
fazer música - 558 
fazer pela terceira vez - 2403 
fazer pouco caso de - 554 
fazer pouco de - 1502 
fazer reconciliação - 1023 
fazer sobrar - 936 
fazer tijolos - 1074h 
fazer três vezes - 2403 
fazer um juramento solene - 94 
fazer um voto - 1308 
fazer uma tentativa - 1373 
fazer, tornar a - 876, 2421 
fazer-se genro - 781b 
fé - 116h 
febre - 756b, 1987a 
fechada, mão - 2036a 
fechado - 74a 
fechado, recinto - 722a 
fechar - 73, 74, 329, 1462, 1669, 

1743, 2051,2886 
fechar com a mão - 2036 
fechar com muro - 318 
fechar os olhos - 1674 
fecundo - 1809 
feijões - 1743 
feitiçaria - 1051a, 2044a 
feitiçaria, praticar - 1051 
feiticeiro - 1051b, 2615 
feito - 152a, 278, 1553b, 1627c, 

1627e, 1627d, 1708a, 1792a, 
1792d, 2896, 3024 

feito maravilhoso - 1768c 
feitos, objetos - 1891a 
feixe - 102a, 1645a, 1973e 
feixes de cereal - 1875a 
fel - 1248g 
felicidade - 183a, 183b, 245a 
feliz - 793 
fêmea - 137a, 1409b 
fêmea adulta, ovelha - 2145a 
fêmea do asno - 190a 
fenda - 603a, 1418a, 1527a, 

2427a 
fenda de rocha - 1417a 
fender - 745, 1769, 1798, 2427 
fenômeno - 2257a 
fera - 208a 
ferida - 543c, 1364d, 1666d, 

1799a, 1966b 
ferida, casca de - 1966b 
ferido - 987 
ferido fatalmente - 660a 
ferimento - 138a, 543c, 2716a 
ferimento grave - 1183a 
ferina, palavra - 2422b 

ferir - 514, 1293, 1364, 2497, 
2824 

ferir fatalmente - 660 
ferir gravemente - 1183 
ferir por contusão - 1799 
fermentado (a) - 679, 679a, 679d 
fermentar - 683 
ferramenta (s) - 57b, 2056b 
ferramenta de entalhar - 738a 
ferreiro, malho de - 1763 
ferre te - 961a 
ferre tear - 961 
ferro -283a, 1771, 2944 
ferro, ponteiro de - 1961a 
ferroada - 1936c 
ferroar - 1141 
ferrolho - 1383c, 1383 d 
ferrugem - 649 a 
fértil - 293a 
fértil, terra - 1041 
fervente - 2225a 
ferver - 292, 547, 683, 1390, 2225 
fervido - 292 a 
fervilhação - 2467a 
fervilhante - 547c 
fervilhar - 547, 2467 
festa - 602a 
festa das semanas - 2318d 
festa religiosa - 602a 
festa religiosa, observar uma -

602 
fiado - 794a 
fiador - 1686 
fiar - 794 
ficar - 894 
ficar à espreita - 156 
ficar de pé - 1999 
ficar em ruínas - 1401 
ficar para trás - 2307 
fidelidade - 116a, 116e 
fiel - 116, 116d 
fígado - 943b 
figo - 2490 
figo verde - 1729a 
figos espremidos, massa de -

397a 
figos, juntar - 250 
figueira - 2455, 2490 
figura - 2257c 
figura de linguagem - 1113b 
fila - 798a 
filactérios - 804a 
fileira - 1694a, 1694d, 1694e, 

2245a, 2849 
fileira de espigas caídas - 1645c 
fileira de oliveiras - 2355c 
fileira de pedras - 798b 
fileira de soldados - 1467b 
fileira de videiras - 2355c 
filhinhos - 821a 
filho (a) - 254, 254b, 277, 821a, 

867b, 2639 
filho unigênito - 858a 
filhos, ausência de - 2385d 
filhote de animais - 331a, 331b, 

2329a 
filhote de camelo - 244b 
filhotes de aves - 337c, 1813c 

filigrana - 2320b 
fim - 298c, 982f, 1478a, 2053a, 

2053b, 2053c, 2053d, 2053e, 
2060a, 2568b, 2888a, 2976 

fim da tarde - 1689a 
fim, chegar ao - 147, 1478, 2888 
fina, parede - 628a 
fina, túnica - 1856 
final - 2060b 
fingir-se rico - 1714 
fino - 448a 
fino, linho - 219, 1045, 2473 
fino, tecido - 1256 
fino, tecido branco - 219 
fio - 621a, 936h, 1361a, 1857a, 

2005a 
fio da urdidura - 433b 
fio de cabelo - 2274b 
fio de linho - 73a 
fio, tirar o - 1447 
fios retorcidos - 315c 
fique(m) quieto(s) - 511 
firmamento - 2217a 
firmar - 1354 
firme - 116c, 160c, 279a, 624 
firme, de mão - 116c 
firme, terreno - 1637e 
firmeza - 116e, 984a, 1161, 

1554b, 2869 
firmeza de árvore - 999b 
fiscal - 1802c 
fissura - 204a, 271c 
fita - 15a 
fitar - 1894, 2326 
fixadas - 778 
fixamente, olhar - 2326 
fixar - 789, 964 
fixo - 557 
flanco - 916b 
flauta - 660d, 1559c, 3049a 
flauta, tocar - 660e 
flecha (s) - 182a, 573, 719c, 721b, 

721c 
flechas, atirar - 721c 
flertar com os olhos - 2283 
flexível - 1754 
flor - 309d, 1405b, 1405c, 1405d, 

1813a, 1893a 
flor de videira - 1513 
flor, botão de - 309d, 1813a 
florescente - 2999 
florescer - 1405e, 1813, 1893 
floresta - 888a 
flui continuamente, que - 935a 
fluir-534, 1315, 1140, 2846 
fluir livremente - 1543 
flutuação - 1777b 
fluxo - 534a, 581b 
fogão - 967c 
fogo - 172, 263a, 777, 2614, 2856 
fogo, acender - 1081 
fogo, apanhar - 777 
fogo, pegar - 2266 
fogo, pôr sobre o - 2441a 
fogueiras - 2441c 
foice - 746, 1292a 
fole - 1390b 
fôlego - 2876 
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fôlego, tornar - 1395 
folha - 827b, 1022b, 1624a 
folhagem - 1558a, 1624a, 1661, 

2924 
folhagem entrelaçada - 1558a, 

1558b 
folhas, tirar - 2881 
fome - 194b, 194e, 1020, 1020a, 

2183a, 2183c 
fonte - 194a, 194b, 1283, 1613, 

1613a, 2004a 
fonte d'água - 1288a 
fora - 316, 327, 335, 337, 340, 

379, 438, 627a, 893, 972, 1048, 
1161, 1212,2053, 2060 

fora de si - 2328 
fora de tempo, nascimento -

1392a 
fora, jogar - 388, 412, 1072, 1302, 

1357 
fora, lançado - 1356, 1392 
fora, lançar - 252, 476, 564, 579, 

920 
fora, pôr - 388 
fora, puxar para - 337, 2841 
fora, vir para - 893 
força - 117a, 117b, 117e, 310, 

382a, 583a, 625a, 636b, 636c, 
636d, 844, 973a, 1134a, 1402a, 
1596b, 1596c, 1673b, 2542a, 
2647b, 2728 

forca - 1670a 
força, impelir com - 420 
força, tirar à - 337 
forcado - 2032 
forçado, trabalho - 1218, 1458c 
forçar - 447, 951 
forma - 898a, 1191b, 2052a, 

2491a 
formação de combate, em - 688a 
formar - 898, 1900, 2075 
formar cantos - 2057 
formato - 1900a 
formiga - 1371a 
formoso - 3046a 
fornalha - 159a, 967b, 1628b, 

2526, 2619 
fornicação - 563, 563a, 563b, 

563c 
fornicação, cometer - 563 
forno - 952, 2526 
forquilha - 579a 
forragem - 248a, 1529a 
forrar - 1537 
fortalecer - 636, 1248, 1525 
fortalecer-se - 3065 
fortaleza - 270c, 623e, 623d, 

1662a, 1885c, 1885i, 1885h, 
1898b 

forte - 13c, 117, 117c, 117d, 149, 
160c, 636, 636a, 662, 668, 
703b, 703c, 1248, 1596, 1596a, 
1673, 2388a, 2542b, 3065c 

forte, bebida - 2388a 
fortes motivos - 1674b 
fortes, cavalos - 2167a 
fortificação - 27 Og 
fortificações de sítio - 1885d 

fortificar - 270 
fosso - 752b 
fracassar - 970, 982, 1392 
fraco - 411b, 411d, 655, 671, 671a 
frágil - 114a, 114b, 1607 
fragmento - 1828b, 2182a 
fragmentos esmigalhados -

1062b 
fragrância - 2131b 
fralda - 779a, 2316a 
franja - 1912 
fraqueza - 392a, 392b, 671b, 

885b, 2164c, 2198b 
frasco - 273a, 1767a 
fraternidade - 62b 
fraude - 2509a 
fraudulentamente, conseguir -

1713 
freio - 1264a, 2180a 
frente - 1160, 1380, 1980a, 

1988a, 2846a, 2965 
frente de, em - 1160 
fresco - 613a, 824a, 1102a, 

2077a, 2154a, 2190a 
frescor - la, 1102b, 1937a, 2077d 
frigideira - 600b, 967d, 1251 
frio - 2077, 2077b, 2077c 
friso - 543a 
fritos, pães - 600a 
frivolidade - 2028b 
frondosa, elevação - 762a 
frondoso (a) - 762a, 1558a 
frontal - 804a, 1009a 
fronte - 1233a 
fronteira - 307, 307a, 307b, 353, 

2053d, 2496b 
fronteira, dividir - 307 
frouxo - 2198a 
frustrar - 1829 
fruta - 2160a 
frutífero - 1809 
frutificar - 1809 
fruto -85d, 835d, 1041, 1318, 

1318a, 1318b, 1318c, 1809a, 
2554 

fruto da terra - 893b, 1041, 1556f 
fruto, dar - 1318 
frutos de verão - 2020a 
frutos, primeiros - 244e, 244f 
fuga - 284, 1327b, 1774d, 1774e 
fuga, colocar em - 284 
fugir - 284, 700, 708, 1198, 1300, 

1327, 1399, 2285, 2850, 2854 
fugitivo - 284a, 284c, 1774b, 

1774c 
fulano - 1772a 
fuligem - 1741a 
fumaça - 1712a 
fumegante - 1712b 
fumegar - 1712 
função sacerdotal, ministrar na -

959 
funcionário - 1802c, 2374a 
funcionários do templo, divisão 

de - 2723b 
funda - 2030, 2030a 
fundação - 174b 
fundamento - 875c, 2613 

fundar - 875 
fundição - 897a, 897b, 897c, 

1442a 
fundida, base - 1896a 
fundida, imagem - 1375a, 1375b, 

1375c 
fundido - 1442 
fundir - 897, 1375, 1896, 1972 
fundo - 174a, 2611 
fúnebre, entoar um canto - 2018 
furado, bolo - 660b 
furão - 134b 
furar - 968, 1409, 1418 
furor - 569a 
furtivamente, observar - 2206 
furtivamente, sair - 364 
furúnculo - 2364a 
fuso - 1775a 
fuso de tear - 1052c 
fustigar - 1526 
futilidade - 2161b 
futuro - 68g 
Gade- 313e 
gado - 108a, 208a, 264a, 274a, 

2039b 
gado, esterco de - 1955a 
gafanhoto (s) - 304a, 304b, 304c, 

338a, 601a, 701a, 734a 2103a 
gafanhoto comestível - 1509 
gafanhoto novo - 870a 
gafanhoto zumbidor - 1919c 
gaiola-981b 
gaivota - 2365 a 
gálbano - 652 
galeria - 191a, 191b 
galhinho - 2059b 
galho (s) - 431 d, 559b, 1527b, 

1527d, 1657a, 1727a, 2062b, 
2242a, 2242b, 2922 

galhos, emaranhado de - 2230a 
galhos, podar - 1527c 
galhos, repassar os - 1727 
gamaditas - 359b 
gamela - 2127a 
gancho (s) - 520, 620b, 773b, 

1936a, 1936b, 2073a, 2450 
gancho preso na mandíbula -

693c 
gancho, pinos em formato de -

2450 
ganchos, prover de - 773c 
ganhar - 2702 
ganho - 842a, 1370a 
garantia - 593a, 1555a, 2243a 
garantia de uma dívida, 

penhorado em - 1555a 
garfo - 552b 
garfo de três dentes - 552a 
garganta - 378a, 1098a 
gargantilha - 657b, 2697 
garra - 2758 
gastar - 538, 2631 
gastar o tempo da colheita - 750 
gastar-se - 269 
gavinha - 1357a, 2284a, 2294b 
gazela - 1870a, 1870b 
geada - 1026b, 2070a 
gelo - 2070a 
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gêmeos - 2489a 
gemer - 127a, 467, 505, 1275, 

1310, 1313, 1791 
gemido - 127, 134, 134a, 466a, 

467a, 490, 1275a, 1313b 
genealogia - 862a 
gêneros alimentícios - 85g 
genro - 781c 
genro, fazer-se - 781b 
gente, mistura de - 1685a 
gentileza - 72b 
gera - 386b 
geração (ões) - 418b, 867g, 2669a 
geração, membro da quarta -

2107d 
geração, terceira - 2403h 
gerar - 867 
germinar - 456 
gesto nobre - 1299c 
Gideão - 316a 
giesta - 2226a 
gigantes - 1393a, 2198d 
Gileade - 356 
gileadita - 356a 
Gilgal - 3531 
Giom - 345a 
girando, apanhar - 1123 
girar - 1123, 1456 
giratório - 353e 
giz - 347a 
glória - 28a, 28c, 477a, 477c, 

482a, 943e, 1869a 
glorificar - 477, 1726, 2691 
glorioso - 943, 943d 
glutão - 554 
gôfer, madeira de - 374 
Gogue - 324 
golpe - 423a, 449, 502c, 598g, 

598h, 1179a, 1293a, 1294a, 
1294b, 1702c 

golpe, atravessar de um - 449 
golpeado - 1362a, 1362b, 1364a, 

1364b 
golpeado com ar - 2335a 
golpear - 502, 514, 1179, 1183, 

1294, 1362, 1364, 1419, 2441 
golpes, demolir a - 2224 
Gômer - 363a 
gorda, cauda - 95a 
gordo (a) - 95a, 279, 279a, 457, 

457b, 610, 1554, 2410a 
gordura - 457a, 651a, 1737, 

2410b, 2410e 
gordura, alimento com bastante -

2410f 
gordurosa, cinza - 457a 
gorro - 2800 
Gósen - 390 
gostar - 29 
gota - 17a, 1249a, 1355a 
gota de estoraque - 1355b 
gota de orvalho - 2181a 
gotas de chuva - 2277a 
gotejamento - 434a 
gotejar - 1, 434, 584, 1355, 2193 
governador - 1757, 2548, 2885, 

2936 

governante - 1289b, 2054a, 
3034c, 3058b 

governante subalterno - 1461 
governante, terceiro - 3058b 
governar - 262, 599, 728,1259, 

2121, 2443, 2295 
governo - 820, 1259c, 2288a 
governo, autoridade do - 820 
gozo - 2246a 
graça - 694a, 694c 
graça, de - 694b 
graças, dar - 847, 2764 
gracioso - 694, 694d, 1384, 1384b 
gradar a terra - 2235 
grade - 742a, 948d, 2230b 
gral - 413a 
gralha - 1433b 
grama - 336, 1433b, 2931 
grama verde - 456a 
grama, aparar - 336 
gramado verdejante - la 
grampo - 520 
grande - 310, 315d, 943a, 943c, 

1673, 2099a, 2103, 2233a, 
2984a, 3004a 

grande animal aquático - 1089b 
grande barulho, fazer - 486 
grande homem - 83a 
grande, escudo - 1938a 
grande, tenda - 1977b 
grande, tornar-se - 315, 315a, 

2103, 3004 
grandes coisas, fazer - 315 
grandes dívidas - 1555b 
grandes quadrúpedes - 1046b 
grandeza - 315b, 315e, 2985a 
granizo com neve - 693.1 
grão (s) - 288b, 403a 
grão de areia - 1227b 
grão torrado - 2023a 
grão-de-bico - 743a 
gravação - 1855a 
gravar - 764, 1855 
grave, ferimento - 1183a 
gravemente, ferir - 1183 
gravetos - 508a, 2242a, 2242b 
gravetos, juntar - 2092 
grávida - 515a, 515b 
gravidez - 515c 
Grécia - 855 
grelha - 600b, 948d 
grilhões - 577a, 945a 
grinalda - 1608a, 1960a 
grisalho - 2253, 3008 
gritar - 488, 570, 1650, 1888, 

1947, 1968, 2135, 2712 
gritar com voz aguda - 1610 
gritar de alegria - 2179 
gritar de forma estridente - 834 
gritaria - 471a 
gritaria, romper em - 2135 
grito - 471a, 471b, 570a, 1947a, 

2140a, 2135a 
grito retininte - 2179a, 2179b, 

2179c 
grito retininte, aves de - 2179d 
grito sufocado - 127 
grosseiro - 822 

grosso, cobertor - 2269a 
grudar - 398 
grupo - 1084, 1991a 
grupo saqueador - 313a 
grupo, membro de um - 254 
guarda - 786c, 1206, 2414a, 

2414f, 2751 
guarda da porta - 2437b 
guarda do sábado - 2323d 
guarda, posto de - 2414f 
guarda-costas - 786c, 2412g 
guardar - 1356, 1407, 2414, 2861 
guardar o sábado - 2323c 
guarda-roupa, trajes de - 1132a 
guarnecer - 1492, 1694 
guarnição - 1398c, 1398e 
guerra - 1104a, 1104c, 1865a, 

2065b, 2978a 
guerra, arma de - 1980a 
guerra, equipar para a - 668 
guerra, provocar - 331 
guerreiro, vestir cinturão de -

668 
guerreiros - 1811 
guiar - 835, 1309, 1341 
guiar um carro - 1309a 
guinchar - 1881 
guloseimas - 1384d 
habilidade - 973a 
habitação - 32a, 526a, 723b, 

1322a, 1581a, 1581b, 2669b, 
2669c 

habitante das estepes - 1688b, 
1688c 

habitante do deserto - 1908 
habitar - 330, 418, 922, 1581, 

2387, 2669, 2780, 3031, 3048 
Hadade - 471c 
Hagar - 470a 
Harã - 747 
harém - 2332b 
harpa - 1004a, 1211 
harpa, corda de - 1211 
haste - 2040a 
haste de tamareira - 1522 
Havilá - 622 
hebreu - 1556b 
Hebrom - 598i 
Helel - 499a 
hemorróidas - 803a 
herança - 920b, 1342a 
herdar - 920, 1342 
herdeiro - 920 
Hermom - 744b 
hesitação - 1747a 
Hete - 776 
heteu - 776a 
him - 494 
hipócrita - 696a, 696b 
hipopótamo - 208b 
hipotecar - 1686 
hiracóide - 2446a 
hissopo - 55 
história, ação de Deus na - 2896c 
hitita - 776a 
holocausto - 1624c, 29G9e 
homem - 25a, 83a, 136a, 310a, 

1263, 2591, 2647a 
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homem mortal - 136a 
homem, grande - 83a 
homenagem, prestar - 2884 
homens de coragem - 359b 
hômer - 684b 
honestidade - 930b, 930e 
honesto - 930 
honra - 482a, 905b, 2691a, 2775a 
honrado - 943 
honrar - 477, 526 
hordas - 361b 
Horebe- 731c 
horeu - 740 
horrível - 1702 a, 2439c 
horror - 540a, 1778c, 2409d, 

240 9f, 2409e, 2439b 
hospedaria - 330b, 1096a 
hospedar-se - 1096 
hostil - 1974 
hostilidade - 1060 
hostilidade, cercar com - 1060 
hostilidade, observar com - 2206 
humana, espécie - 25a, 83a 
humanidade - 2591 
humildade - 1652b 
humilde - 1652a, 1939, 2445c 
humilde, de condição - 433a 
humilde, situação - 2445a, 2445b 
humilhação - 2445a, 2445b 
humilhação mediante jejum -

1652f 
humilhado - 1001, 1193, 2445 
humilhar - 1652 
humilhar-se - 2343 
lave - 484a, 484b 
íbis - 1434b 
idade - 346b 
idioma - 2817 
idolatra, sacerdote - 996 
idolatria - 2545 
ídolo (s) - 353h, 831b, 931a, 1048, 

1515, 1667a, 1667b, 1667c, 
1788a, 1788b, 2257c, 2545 

ídolo abominável - 2459b 
ídolos do lar - 2545 
ídolos, derrubar - 1048 
igual - 2511 
igualar - 1694 
igualmente - 361a 
iludir - 1425, 2169 
iluminação - 2853b 
ilusões - 2514a 
iriiagem fundida - 1375a, 1375b, 

1375c 
imagem mental - 2700 
imagem(s) - 1515, 1788a, 1788b, 

1891a, 1900b, 1923a, 2257b, 
2257c, 2545, 2961 

imaginação - 2257c, 2700 
imaginar - 467, 767 
imergir - 787 
imolação - 2362a 
imóvel - 568 
impaciente - 2061 
impacientemente, vaguear - 2129 
impacto terrível - 1702c 
impedido - 2166 
impedimento - 1675d, 1675e 

impedir - 1675 
impelir - 423, 1299, 1793 
impelir com força - 420 
impensadamente - 232 
ímpeto - 1596c 
implacável - 681, 681a 
implorar - 694 
imploro - 122 
imponente - 2142 
importância, sem - 2028 
importante, tornar-se - 315 
importunador - 1974b 
importunar - 110 
imposto - 1014a, 1147, 1694b 
imposto, estabelecer - 1694b 
improvisar descuidadamente -

1816 
imprudência - 1758a, 1758b 
imprudente - 1758 
imprudente, oráculo - 232a 
imprudentemente, falar - 232 
impureza - 809b, 809c 
impureza, purificar da - 638 
impuro - 530, 809, 809a 
imunda, ave - 133b, 414 
imundície menstrual - 1302a 
imundície, 1884a, 1884b, 1884c 
imundo - 809, 809a 
inacessível, lugar - 2234 
inaugurar - 693 
incandescência - 1727b 
incandescente - 1903a 
incandescente, brilho - 1987b 
incandescente, pedra - 2211a 
incansavelmente, perseguir - 435 
incendiar - 899 
incensário - 777a 
incenso - 677d, 1074d, 1724a 
incenso, especiaria para - 1516a 
incessante - 823 
incesto, criança nascida de -

1174a 
inchaço -142 l j 
inchado - 1868a 
inchar - 1662, 1868 
incircuncisão, exibir a - 1695 
incircunciso - 1695, 1695a, 1695b 
incircunciso, considerar - 1695 
incisão - 313b, 2046a, 2289, 

2289a, 2289b 
incitar - 87, 1299, 1481, 1587 
inclemente - 760e 
inclemente, calor - 756b 
inclinado - 2361a, 2953 
inclinar - 1352 
inclinar-se - 1944, 1985, 2073, 

2361 
incompreensível - 1768b 
incompreensível, falar de modo -

1119 
inconsciente - 2123 
incrustação- 1195e, 1195f 
incumbir - 1887 
incurável - 81, 135 
indagar - 455 
independente - 929c 
indício - 41a 
indigente - 1692 

indigente, deixar - 1692 
indigesto, mostrar-se - 2534 
indignação - 555a, 568a, 569a, 

860a 
indignação, mostrar - 568 
indignado - 133, 568, 569b, 1016 
indulgente - 1784 
inerte - 768 
infância - 867c 
infantaria, soldado de - 2113b 
infeccionar - 1237 
infeliz - 659a 
inferior - 433c, 2504a, 2504b 
inferior, membro - 2350a 
inferior, mundo - 167 
inferior, parte - 241 
inferno - 2303c 
infidelidade, agir com - 198, 1230 
inflamado - 993 
inflamado, local - 2364a 
informação - 435a, 2412b 
informalmente - 399 
informar - 2722 
informe, massa - 333a 
infortúnio - 1368, 2191c 
íngreme - 298b 
íngreme, declive - 298b 
íngreme, lugar - 452a, 909a 
inicial - 2097c 
iniciar - 741, 831 
início - 661d, 875a 
início da juventude - 2368c 
início do combate - 954a 
inimigo - 78, 1974a 
inimizade - 78a, 2252b 
ininteligível - 1119 
iniqüidade - 1577a, 1580a, 

1580b, 2902 
iníquo - 1580c, 1580d 
injuriar - 317 
injuriosas, palavras - 317b 
injustamente - 1580 
injustamente, agir - 1580 
injustiça - 678, 678a, 1580a, 

1580b 
injusto - 1580c, 1580d 
inocência - 1412c, 2708 
inocente - 711a, 1412, 1412a, 

1412b 
inquieta, insolência - 2125d 
inquietação - 2129a 
inquietantes, pensamentos -

2273a, 2273b 
inquieto - 505 
inquirir - 2303 
insaciável - 2183 
inscrever - 728, 2221 
inscrição, fazer - 3002 
insensatez - 44a, 44b, 44c, 501a, 

501b, 1011c, 1285b, 1493b, 
1493c, 1493d 

insensato - 44c, 1285 
inserir - 1628 
inseto que morde - 2075a 
insetos - 1582a 
insight - 2853b, 3009a 
insígnia - 41a 
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insignificante - 1948, 1948a, 
2009, 2009a, 2009b, 2028 

insignificante, tratar como - 213 
insolência - 2740 
insolência inquieta - 2125d 
insolência, demonstrar - 2740 
insolente - 1721a 
insondável - 81 
insossa, planta - 664 
inspecionar - 2095 
inspirador - 2133& 
instalar - 1377 
instante - 2116a 
instigar - 1481 
instruir - 877 
instrumento cortante - 340d, 

752c 
instrumento de caça - 1885e 
instrumento de corda - 2943 
instrumento de cordas, música 

de - 1292 
instrumento de nivelação - 2454d 
instrumento de sopro - 2887 
instrumento musical - 2403f, 

3003 
instrumentos - 57b 
insultar - 749 
integridade - 2522a, 2522b 
inteireza - 2522e 
inteiro - 240ld 
inteligente -1071 
intenso - 860a 
intenso, calor - 2462a 
intenso, desprazer - 860a 
interceder - 1731 
interdição, decreto de - 2595b 
interdito - 744a, 2595b 
interior - 612a, 1782d, 2650 
interiores, partes - 795b 
interna, parede - 628a 
internas, partes - 2066a 
interpor - 1776 
interpretação - 1847, 1860a, 

2722, 2722a, 2949 
interpretação de um sonho -

2949a 
interpretar sonhos - 1860, 2543 
interrogativa, partícula - 460 
interromper a aproximação -

1492 
intervalo - 2132a 
intervir - 1776 
intestinos - 1104b, 1227a 
intimidado - 941, 941a 
íntimo - 2186f 
intimo, amigo - 2186f 
intrometer-se - 378 
intuito - 767d 
inundação - 509a, 581, 2373a 
inutilidade - 246g, 2338a 
invadir - 313, 325, 1845 
invalidar - 1829 
inveja - 2038 
inveja, observa com - 2206 
invenção - 767c 
inventar - 200, 887 
inverno - 1549 
investida - 408a, 2460a 

investigação - 729a 
investigar - 274, 729, 2638 
invocar - 551, 570 
invólucro - 354a, 1601a, 1940b 
invólucro de linho - 1466 
iogurte - 650a 
ir - 498, 1469, 2394, 2565, 2695 
ir a pé - 2113 
ir adiante de - 1988 
ir ao encalço de - 2124 
ir atrás de-2124 
ir de lugar em lugar - 2165 
ir de um lado para outro - 735, 

2344 
ir em frente - 1380 
ir embora - 56 
ir para a direita - 872c 
ir para baixo - 909 
ir reto - 183 
ir sem rumo - 814 
ir, deixar - 2394 
ira - 568a, 860a, 2058a 
ira de Deus - 2975a 
ira, provocar à - 1016 
irado - 133, 1016, 1712, 2058, 

2634, 2975 
irar-se - 2112 
irmã - 62c 
irmandade - 62b 
irmão - 62a, 2566 
irmão do marido - 836a 
irmão, esposa do - 836b 
irracional, pessoa - 264b 
irrefletidamente, agir - 914 
irrigação - 835a, 2452c 
irrigado - 2130b 
irrigar - 2452 
irritação - 1016a, 1016b 
irritado - 1016 
irritar - 873 
irromper - 345, 1796, 1826, 2297 
Isaque - 1905b 
isca, colocar - 2006 
isento - 1412, 1412a 
Israel - 2287a 
isto - 2663 
já - 947c 
Jacó - lG76f 
janela - 156d, 633g, 660c, 2418a 
janelas, moldura de - 2458b 
jardim - 367a, 367b, 1691a 
jardim cercado - 1808 
jardim, canteiro de - 1691a 
jarra - 410e 
jarretar- 1682 
jarro - 1284c, 1918c, 1938b, 

1952a, 2080a 
jaspe - 67b, 929.1 
jaula - 1462b 
javali - 637a 
jebuseu - 216a 
Jedutum - 847c 
jejuar - 1890, 1890a, 2753 
jejum, humilhação mediante -

1652f 
Jerico - 915 
Jerusalém - 912 
Jessé - 926 

Jesurum - 930d 
Jezreel - 582e 
Jó - 78b 
joeirar - 1328 
joeirar, pá de - 2153 
joelho - 2641a, 285a 
joelho, junta do - 2970 
joelhos, bater - 2873 
joelhos, pôr-se de - 1044 
jogado ao chão - 421 
jogar-797, 910, 1145, 1446, 

2398 
jogar fora - 388, 412, 1072, 1302, 

1357 
jóia - 1195d 
jóia cara - 657b 
jóia, engaste de - 1195d 
jóias vistosas - 1567a 
Jônia - 855 
jônios - 855 
Jordão - 909b 
jornada - 498d 
jornada, fazer - 2353 
jorrar - 534, 1287, 1928 
José - 876a 
jovem - 231a, 331b, 867b, 1630a, 

1948a, 2009a 
jovem, mulher - 1630b 
jubilante - 2268a 
júbilo-471a, 500a, 607a 
jubiloso - 1625b 
Judá - 399h, 850c 
judeu, judia - 850, 850a, 850b 
judicioso - 2142 
judicioso, conhecimento - 923a 
jugo - 1628a 
juiz - 426b, 2674a, 2685 
juiz, ofício de - 1776c 
juízo - 767, 767b, 2443b 
julgamento - 426a, 2443a, 2757a 
julgar - 426, 2443, 2674, 3045 
julgável - 1776d 
jumento (a) - 190a, 685a, 1616a 
jumento selvagem - 1693, 1805a, 

2928 
junção - 153c 
junção de bases - 2390a 
junco (s) - 3c, 19, 63, 358a, 1479, 

1559c, 2040a 
junco, caniço de - 1559c 
junípero - 289a 
junta do joelho - 2970 
junta dos quadris - 2744 
juntado - 2390 
juntamente com - 187 
juntar - 1532, 1927, 1983, 
juntar alicerces - 2723 
juntar figos - 250 
juntar gravetos - 2092 
juntar restolho - 2091, 2092 
juntas - 398a, 598 1 
junto de - 398, 858c, 2813 
juntos - 2119a 
juntos, rolar - 353 
junturas - 598 1 
juramento - 94a, 2319a 
juramento solene, fazer um - 94 
jurar - 94, 2319 
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juro (s) - 1424, 1424a, 1430a, 
1430b, 2103f 

juros, emprestar a - 1424, 1424a, 
1430b 

justiça - 1879a, 1879b, 2443c 
justo - 930, 1879, 1879c 
juventude - 231b, 867c, 1389b, 

1389d, 1389e, 1630c, 1948b 
juventude, início da - 2368c 
lã - 1931a, 2917 
lá - 2404, 3059 
lábio - 2278a 
lábios, movimento trêmulo dos -

1319b 
labuta - 48b, 842e, 1066a, 1639a, 

1666a 
labutar - 825, 842, 1639 
laçada - 1095a 
laço (s) - 1115b, 1649a, 1929b, 

2043a 
lacrar com selo - 780 
lactente - 874a, 1579a 
lado - 153b, 172, 844, 916b, 1059, 

1556a, 1725a, 1876a, 1924a, 
2022, 2278a, 2645, 2955, 3007 

lado direito - 872a, 872d 
lado esquerdo - 2267a 
lado interno da escora - 2057a 
lado oposto - 1640f 
lado para outro, correr de um -

2460 
lado para outro, ir de um - 735, 

2344 
lado, deixar de - 172 
lado, pôr de - 153, 382, 1502, 

2250 
lado, posto de - 1302a 
lados, quatro - 2107a 
ladrão - 364b 
lagar- 841a, 900a, 1750a 
lagarto - 675a, 971.1, 1109a, 

1867a, 2271 
lago - 28.5c 
lágrimas - 442b 
lágrimas, derramar - 243 
lama - 268a, 796a 
lamaçal - 796a, 853a 
lamber - 1103, 1126 
lamber liqüido - 1126 
lamenta - 6b 
lamentação - 95, 124a, 124b, 490, 

1311a, 1311b, 1311c, 1311d, 
2018a 

lamentar - 6, 243, 839, 868, 
1310, 1311, 1344, 1530 

lamento - 124, 490, 839a, 839b, 
868b 

lâmina - 1077a, 1081a, 1893a 
lâmina de metal - 1759b 
lâmpada - 1333a, 1333b 
lamparinas - 1942b 
lança - 690b, 1919b, 2015a, 2172, 

2262b, 2314b 
lança curta - 977b 
lançado fora - 1357, 1392 
lançamento de alicerces - 87 5d 
lançar - 287, 799, 800, 910, 1145, 

1694b, 2168, 2398, 2997 

lançar abaixo - 1072 
lançar alicerces - 875 
lançar fora - 252, 476, 564, 579, 

920 
lançar para longe - 496 
lançar raízes - 2471 
lançar sortes - 845 
lançar terra - 1664 
lançar-se - 831 
lápis-lazúli - 1535 
lar - 241 
lar, ídolos do - 2545 
lareira - 901b, 901c 
largar - 2408 
largo-2132, 2143, 2143c 
largo, manto - 2120a 
largo, véu - 2120a 
largura - 2143a, 2143b, 2952 
largura da mão - 818b, 818c 
lasca (s) - 2059a, 2309a 
lascívia - 1559b 
latão - 1349c 
latir - 1281 
latrina - 730b 
lavado - 946 
lavagem - 2150a, 2150b 
lavar-412, 946, 2150, 2373 
lavar, produto usado para - 288e 
lavrado, terreno não - 1360a 
lavrador - 88a, 838 
lavragem - 335a 
lavrar - 760, 838 
lavrar pela primeira vez - 1360 
lavrar recentemente - 1360 
leão - 158a, 1070a, 1070c, 1073, 

1114a, 2363a, 2606 
leão zinho - 1025a 
lebre - 123a 
legado - 1342a 
legal - 930, 1879c 
lei - 458, 910d 
lei, estabelecimento de uma -

728b 
lei, observador da - 930d 
leite - 650a 
leito - 2381c 
lembrança - 551a 
lembrar - 551 
lenha - 508a, 639, 1670a 
lentamente, escorrer - 2162 
lentamente, mover-se - 406 
lentilha - 1573 
leoa - 1070b, 1070c 
leopardo - 1372a, 2864 
lepra - 1971a 
lepra, surgir erupção de - 1814 
leproso - 1971 
ler a sorte - 1348 
ler em voz alta - 2977 
lerdeza- 1672b, 1672c 
lerdo - 1672, 1672a 
leste - 580c 
levantadas, nuvens - 1421 g 
levantamento - 1221h, 1421d, 

142 If, 1624i 
levantamento de ofertas - 2133i 
levantar - 575, 142 l j 
levantar acampamento - 1380a 

levantar cedo - 2386 
levantar-se - 299, 580, 1999, 

1999d, 2096, 2968 
levar - 835, 1458a, 1556, 2760 
levar à sujeição -1001 
levar cativo - 2311 
levar embora - 364, 386, 581, 

1556, 2874 
levar para o exílio - 2656 
levar uma carga - 1643, 2882 
leve - 554 
levedura - 2229a 
leveza - 2028b 
Levi - 1093 
levita - 1093a 
libação- 1375a, 1375b, 1375c 
libação, oferta de - 1220b, 2866a 
Líbano - 1074e 
liberdade - 454b, 717b, 717d 
libertação - 454b 
libertado - 1198 
liberto - 929 
líder (es) - 45b, 45f, 1289b, 

1421b, 1719b, 1811, 1822, 
1822a, 2983 

líder, agir como - 1822 
liderar - 1822 
ligação - 14 lf, 153c 
ligado - 141a, 598 
ligeiro - 2028a 
Lilite - 1112 
limiar - 1858b 
limiar da porta - 1538a 
limitar - 2496 
limite (s) - 249, 893e 
limites, colocar - 249 
limpar - 288, 579, 1178 
limpeza - 288d, 792b, 1260a, 

2449b 
limpo - 288a, 549, 550, 550a, 

792, 792d, 2872 
limpo, animal - 419c 
lindo - 890, 890a 
lindo, muito - 890b 
língua - 1131a, 2817 
linguagem - 2278a 
linguagem, figura de - 1113b 
linha - 1857a, 1994a, 2005a 
linho - 1848, 1849 
linho branco - 199 
linho fino - 219, 1045, 2473 
linho, fio de - 73a 
linho, invólucro de - 1466 
liqüido, espalhar um - 585 
liqüido, lamber - 1126 
lira - 2972 
lírio - 596.1, 2356 
Uso - 670b, 670d, 1205, 1716, 

1716b 
lisonja - 670a, 670c, 670f 
lisonjear - 670 
listado - 1678a 
lisura - 670f 
liteira - 1866a 
litígio - 2159c 
litoral - 710a 
litro, meio - 1076 
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livramento - 929a, 929e, 1404a, 
1774a 

livrar - 300, 717c, 929, 1198, 
1404, 1734, 1736, 1774, 2871, 
3027 

livre - 717, 1412 
livremente, fluir - 1543 
livro - 1540a, 1540b, 2891a 
lixo - 1139a 
lobo - 522a 
lóbulo da orelha - 2527a 
locais de expelir - 89 3d 
local - 241 
local da expiação - 1023c 
local da extremidade da 

estrutura - 2057a 
local de assembléia - 878c 
local de debulha - 383a 
local de plantio - 582f 
local desnudo - 2440b 
local determinado - 878b 
local elevado - 253 
local inflamado - 2364a 
local separado - 203b 
lodo - 796a, 2203a 
lombo (s) - 668b, 916a, 1267a, 

2744, 2777 
longa, túnica - 1789a 
longe - 496a, 2151 
longe de [alguém] fazer - 66 lc 
longe, bem - 496a, 2994 
longe, lançar para - 496 
longe, voar para - 1582 
longínquo - 2151b 
longo, véu - 1534c 
losna - 1121 
lotos - 1863 
louça de barro - 759a 
louça, cacos de - 759c 
louco - 501, 830 
loucura - 501a, 501b, 2328a, 

2534b 
lousa - 1091a 
louvar - 285, 315, 500, 847, 2313, 

2764, 3014 
louvor - 500a, 500b, 500c, 847a, 

847b, 2133f 
louvor, cantar - 558 
louvor, cânticos de - 847 a 
lua-913a, 1074c, 2239a 
lua cheia - 1006 
lua crescente - 2239a 
lua nova - 613b 
lucrar - 882 
lucro - 267a, 936g 
lucro comercial - 1486a 
lugar - 964c, 998a, 1637a, 1999h, 

2620 
lugar aberto - 2143d 
lugar alto - 253 
lugar amplo - 2143e 
lugar árido - 756a 
lugar de despejo - 2444a 
lugar de estender - 2372a, 2372b 
lugar de pisar - 2176a 
lugar de refúgio - 1578a 
lugar de repouso - 1323e, 1323f, 

2109a, 2109b 

lugar de residência temporária -
330c 

lugar de tirar água - 2299 
lugar de trabalho - 1651b 
lugar de visão - 633g 
lugar de, em - 2504 
lugar descampado - 1692a 
lugar dos pés - 2113c 
lugar elevado - 2234, 2234a 
lugar em lugar, ir de - 2165 
lugar espaçoso - 2143e 
lugar inacessível - 2234 
lugar íngreme - 452a, 909a 
lugar junto à cabeça - 2097f 
lugar para pisar - 453b 
lugar plano - 930f 
lugar queimado - 961c 
lugar santo - 1990f 
lugar, nenhum - 81 
lugares de cozinhar - 292b 
lugares profundos - 2495a 
luminar - 52f 
lustrar - 1244 
luta (s) - 378b 426c, 1857c 
lutar - 12, 732, 1104, 1400, 1865, 

3021 
luto - 2385a 
luz - 52, 52a, 52b, 52g, 211b, 

633g, 1316a, 2853a 
luz do dia - 1316a, 2847 
luz, dar - 52 
luz, dar à - 595, 867 
luz, entrada de - 52g 
luz, tornar-se - 52 
Maalate - 657a 
maçã - 1390c 
macaco - 2000 
machado - 340d, 379a, 978.1, 

1050a, 1668a, 2067 
macho - 551e, 551f 
macho, avestruz - 678b 
machucado - 2716a 
machucar - 2349, 2716 
maciez - 670a, 670c, 670e, 670f, 

670g, 2164b 
macio - 670, 670b, 1648, 2164, 

2164a 
maço - 502a 
Macpela - 1019b 
mácula - 446a, 1137a 
maculado - 280b, 696, 1055 
macular - 301 
madeira - 762a, 1670a, 2596 
madeira de amendoeira - 1090b 
madeira de gôfer - 374 
madeira talhada - 1804a 
madeira, ajuntar - 639 
madeira, caixa de - 183f 
madeira, cortar - 639 
madeira, revestido de - 2249 
madeirameritos de cedro - 160b 
madeiro - 1670a 
madeixa - 1823a 
madrepérola - 454a 
mãe - 115a 
magia - 763a 
magia, praticar - 1656 
mágico - 72a, 848d 

magistrado - 1461, 3062 
magnificamente - 985c 
magnificar - 315, 2233 
magnificência - 28a 
mago - 738b, 1143 
mago (astrólogo-mago) - 2742 
mágoa - 1213f, 1248d 
magoado - 987, 1016, 2002 
magoar - 1666, 2925 
mago-astrólogo - 2742 
Magogue - 324a 
magreza - 975a, 2139b, 2139c 
magro - 448a, 2139, 2139a, 

2218a 
mais - 936d 
mais do que - 1212,2833 
majestade - 299d, 299f, 482a, 

2691a 
majestoso - 28, 28b 
mal - 138a, 195, 565, 678a, 873, 

2191a, 2191b, 2191c 
mal, cheirar - 195, 565 
maldade - 556b, 2191b, 2716b 
maldição - 94a, 94b, 168a, 2028d 
malhado - 117c, 1410a 
malhar - 591 
malho - 502a 
malho de ferreiro - 1763 
mal-humorado - 569b 
maligna na pele, doença - 1971a 
maltratar - 1627, 2532 
malva - 664, 1197c 
mamar - 874 
maná - 1209 
manada - 1572a 
manar - 534, 1337, 2846 
Manassés - 1217 
mancar - 1787 
mancha - 598h 
manchar - 805 
manco - 1787a 
mandamento - 1887b, 2950 
mandar embora - 2394, 2394b 
mandar executar - 1169 
mandíbula - 2180a 
mandíbula, gancho preso na -

693c 
mandrágoras - 410d 
maneira - 399e 
manejar - 2538 
manhã - 274c 
manjares, oferta de - 1214a 
manjedoura - 10a, 158b 
manquejante - 1925a 
Manre - 1208 
mantas para cavalo - 717a 
manter - 1356 
manter em casa - 1322 
manter perto - 1550 
manter sob controle - 765, 951 
manter sob desdém - 224 
manter-se acompanhado - 161 
manto - 28a, 818d, 1037a, 1230b, 

1601a, 1606a, 2892 
manto do sumo sacerdote - 1793b 
manto largo - 2120a 
manual, moinho - 2144a 
manusear - 1694 
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mão - 844, 1022a, 2763 
mão direita - 872d 
mão esquerda - 2267a 
mão fechada - 2036a 
mão firme, de - 116c 
mão, concha da - 2432a 
mão, estender a - 472 
mão, fechar com a - 2036 
mão, largura da - 818b, 818c 
mão, palma da - 709a, 1022a, 

1789a, 2942 
mãos vazias, de - 2161c 
mãos, cortar - 1048 
mãos, sentir com as - 391 
maquinação - 2119b 
maquinar - 760 
mar - 871a, 2770 
maravilha (s) - 152a, 1768a, 

2617, 3060 
maravilhosa, obra - 1768c 
maravilhoso - 1768, 1768b 
maravilhoso, feito - 1768c 
marca - 41a, 598h, 2496a 
marca de queimadura - 961b 
marca na pele - 1053b 
marcado - 280b 
marcha - 909, 1841, 1943, 1943b 
marco - 1887a 
marfim - 2422a, 2422c 
margem - 1003a, 1195f, 2278a, 
margem do rio - 314a 
marido - 83a, 262a 
marido, irmão do - 836a 
marinheiro - 592c, 1197d 
marinho, monstro - 2528b 
marrom escuro - 625a 
martelar - 502, 1110 
martelo - 502a, 1409c 
mas - 47, 84, 519, 976, 2701, 

2812 
massa - 774a 
massa de farinha - 269a 
massa de figos espremidos - 397a 
massa informe - 333a 
massacrar - 786 
mastro - 592d, 2544 
mata cerrada - 888a 
matança - 786a, 786b, 786e, 

1364d, 2008a, 2362b 
matar - 514, 786, 1048, 1169, 

1364, 2008, 2208, 2362, 2824, 
2969 

material misturado - 2431 
mato - 336, 724a 
mato, aparar - 336 
matrimônio - 78 ld 
mau - 2191, 2191a, 2622, 2622a 
mau cheiro - 195c, 1904a 
mau cheiro, exalar - 565 
mau presságio - 2244a 
Meara - 1704a 
mecha - 1912 
mecha de cabelo - 666e, 2128a 
medição - 1146b, 1146d, 2511a, 

2511b, 2511c 
medida - 1146a, 1146b, 1452, 

2438a 
medida de capacidade - 1250 

medida de capacidade para secos 
- 1977a 

medida de cevada - 1133a 
medido - 2511 
médio - 2498a 
medir - 1146 
medir o peso - 2454 
meditação - 467b, 467c, 2255a, 

2255b 
meditar - 466a, 467, 551, 2255 
medo - 265a, 332, 332a, 332b, 

546, 735b, 784, 784a, 907, 
907a, 1373a, 1702, 2184b 

medo, ter muito - 227 4d 
meia mina - 2945a 
meia-lua - 2239a 
meio - 719a, 719e, 2066a, 2650 
meio de refúgio - 1578a 
meio litro - 1076 
meio siclo - 271a, 2945a 
meio-dia - 1883a 
mel - 400a 
mel de favo - 1396 
mel que escorre - 1396 
mel, favo de - 889a, 889b 
melancias - 234a 
melhor - 231d, 863a, 936d, 2097e 
melodia - 1385a 
melodioso - 1385a 
Melquisedeque - 1199i 
membro (s) - 898b, 1681a 
membro da quarta geração -

2107d 
membro de um grupo - 254 
membro do corpo - 2690 
membro inferior - 2350a 
memorando - 2677b, 2677c 
memorial - 551b 
memorial, porção - 551 d 
mencionar - 551 
meneio - 1319c 
menina do olho - 196 
menino (a) - 1389a, 1409b 
menosprezar - 2514 
mensageiro - 1068a, 1913a 
mensagem - 1068c 
mensal - 613b 
menstruação - 1564a 
menstrual, imundície - 1302a 
mental, imagem - 2700 
mente - 970, 975, 983a, 1395a, 

1624, 2131a, 2630 
mentira - 202a, 970a, 970b, 975, 

2461a 
mentiroso - 202a, 970, 975b 
mercado - 2165c 
mercador - 1002b 
mercadoria <s) - 1124f, 1194a, 

1486b, 1486d, 1594b, 1686c, 
2165a 

mercadorias, transporte de -
2165a 

mergulhar - 787, 1628, 2954 
Merodaque - 1241 
mês - 613b, 913b, 2776 
mesa - 2395a 
mesmo (a) - 61, 480 
mestre - 910c 

metade - 719, 719b, 719d, 719e, 
2939a 

metade da vida, viver - 719 
metais, avaliador de - 230d 
metais, que prova - 230d 
metal derretido - 1375c 
metal, barra de - 1186a 
metal, lâmina de - 1759b 
metal, ornamentos de - 1804a 
metal, revestimento de - 1951a 
mexer - 1328 
mictam - 1056a 
migalha de pão - 1862a 
migalhas - 1410b, 1828b 
mil - 109a, 2581 
milagre - 41a, 152a, 3060 
míldio - 918d 
milhafre - 43b 
milhares, produzir - 109 
militar - 2394f 
militar, baixa do serviço - 2394f 
mimar - 1784 
mina - 1213b, 2835a 
mina, meia - 2945a 
minério precioso - 270a 
mínimo, dedo - 2009c 
ministrar - 2472, 2940, 3042 
ministrar na função sacerdotal -

959 
miraculoso (s), sinal (is) - 41a, 

2617 
mirar - 1612, 1715 
mirra - 1108, 1248b 
misericórdia - 676a, 698a, 2146 
misericórdia terna - 2146b 
misericórdia, ter - 2146 
mistérios profundos - 2916 
misto, tecido - 286a 
mistura - 1170a, 1220a 
mistura de gente - 1685a 
mistura de ungüentos - 2215h 
misturado - 1170a, 1220b 
misturado, material - 2431 
misturado, vinho - 1170a, 1220b 
misturar - 248, 1220, 2105, 2215, 

2927 
misturas, preparar - 2215 
mó - 802a 
Moabe - 1155 
moabita - 1155a 
mocidade - 1630c 
moço (a) - 1389a, 1389c 
modelar - 898 
modelo - 255d 
modesto - 1939, 1939a 
modo - 1900a 
modo de beber - 2477b 
modo de vida - 2605 
moer - 448, 802, 1061, 2367 
moído - 1062a 
moinho - 802b 
moinho manual - 2144a 
moinho, pedra de - 1773a 
Moisés - 1254 
moita - 1457a, 1457b, 1492d, 

2256a 
moldar - 1900 
molde de tijolos - 1074i 
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moldes - 898b 
moldura de janelas - 2458b 
moldura de portas - 2458a 
molestação - 1339 
molhado, pó - 796a 
molhar - 2954 
Mo loque - 1199h 
momento - 3044 
monstro marinho - 2528b 
montanha - 517a, 2500b, 2752 
montanhas, cadeia de - 2500b 
montanhosa, região - 517a 
montão - 684a, 684c, 1301a, 

2111b, 2513a 
montão de palha - 2493a 
montão de pedras - 2114a, 2762 
montar - 2163, 2163b 
monte (s) - 517a, 553a 
monte (s) de cinzas - 2441b, 

2441c 
monte de refugo - 2441b 
monte de ruínas - 1577d 
monte elevado - 308c 
monte Seir - 2274g 
montês, bode - 883a 
montes, cabra - 155, 560b, 883b 
monturo - 2855 
monumento - 844, 1732a, 1887a 
morada - 922a, 1322b, 1581a, 

1581b, 2387a 
morada de Deus - 3031a 
morada de pastor - 1322a 
morador - 2387b 
moral, obrigação - 14 ld 
moralmente corrupto - 98 
morar - 330 
morcego - 1603 
mordaça - 702a 
moribundo - 1169a 
morno - 677, 677b 
morrer - 328, 409, 1169 
morrer, preparar-se para - 328 
mortal, homem - 136a 
morte - 1169a, 1169b, 1169c, 

2823 
morte, inseto que - 2075a 
mortiço - 982c 
morto - 328, 660a 
mortos, espíritos dos - 2198c 
mortos, reino dos - 1169a 
moscas - 523a 
mosquiteiro - 948a 
mosquito (s) - 999a 
mosquitos, enxame de - 999a 
mosto - 1660a 
mostra pegadas, que - 1676c 
mostrar - 291, 618, 2722 
mostrar indignação - 568 
mostrar-se indigesto - 2534 
motivo - 352a, 399e, 2667 
motivo de riso - 1905a 
motivo de tropeço - 1050c 
motivos, fortes - 1674b 
movem, seres que se - 535a 
mover - 1300, 1330 
mover-se - 1469 
mover-se lentamente - 406 
mover-se suavemente - 396 

movida, oferta - 1330b 
movimento - 2152 
movimento trêmulo dos lábios -

1319b 
movimento, pôr em - 741, 1448 
muda de planta - 2480a 
mudado - 486 
mudar - 512, 752, 1164, 1721, 

2419 
mudar de direção - 1456 
mudo - 102c, 415c 
mugir - 368 
muito (s) - 947a, 1134a, 2099a, 

2103c, 3004a 
muito doente - 135 
muito lindo - 890b 
muito precioso - 905c 
mula - 1807b 
mulher - 137a, 1409b 
mulher cativa - 2311b 
mulher jovem - 1630b 
mulheres, véu para - 1929a 
mulo - 1807a 
multa (s) - 1659a, 1659b, 2923 
multar - 1659 
multicolorido - 1872b 
multidão - 1492c, 2099c, 2103d, 

2114a 
multiplicar - 401, 947 
mundo - 653a, 835h, 1631a, 2610 
mundo inferior - 167 
muralha - 318a, 318b 
murar - 318 
murchar - 1203, 1286, 1557 
murmuração - 1097a 
murmurar - 131, 467, 1097, 2115 
murmúrio - 466a 
muro - 318a, 318b, 674c, 2022, 

2355b, 2806, 3025 
muro, fechar com - 318 
murta - 475 
murteira - 475 
músculo - 2469c 
música - 505b, 558a, 2671, 2710a 
música de instrumento de cordas 

- 1292 
música, fazer - 558 
musical - 1385a 
musical, instrumento - 2403f, 

3003 
mutilar - 745, 752 
mutuca - 2075a 
nação (ões) - 326e, 1069a, 2583 
nada -81, 246f, 1136, 2247 
nádegas - 1841b, 2478a 
não - 111 
não - 77, 81, 90, 246d, 246i, 1064, 

1086, 2574, 2808 
não conceder permissão - 1317 
não permita Deus que - 661c 
não santificado - 661b 
narciso - 596.1 
nardo - 1420 
narinas - 1346c 
nasce - 1533b 
nasce de semente, que - 1533b 
nascente - 1283 
nascer do sol - 580c 

nascer primeiro - 244 
nascido - 867d, 867e 
nascimento fora de tempo -

1392a 
nata - 2440a 
natação - 2247a 
natrão - 1450 
natural da terra - 580b 
navalha - 1166, 1692e 
nave - 493 
navio (s) - 125a, 125b, 1537b, 

1907 
nazireu - 1340b, 1340c 
neblina - 38d, 1421c 
Nebo - 1279, 1280 
nebuloso - 1655a 
necessária (s) - 2746a, 2746b 
necessidade - 705, 705e, 1970a 
necessitado - 3a, 705c, 2919a 
necromante - 181 
nefilins - 1393a 
negar - 975, 1216 
negativo, relatório - 396b 
negociando, percorrer - 1486 
negociante de ovelhas - 1411a 
negociar - 360, 1034 
negócio - 1068b, 2910 
negro - 625a 
negrume - 2368a, 2368c 
negrume dos, cabelos - 2368c 
Neguebe - 1287a 
nem - 81, 90 
nenhum lugar - 81 
nervo da coxa - 1429 
Netinins - 1443a 
neto - 254 
Neustã - 1347b 
nevar - 2391 
neve, chuva (s) com - 693.1, 

2391a, 3057 
neve, granizo com - 693.1 
nexo, falar coisas sem - 1099 
nigela - 2055a 
Nilo - 832 
Nilo, canais do - 832 
ninhada - 1813b 
ninhada, reunir-se como - 404 
ninho - 2042, 2042a 
nisã - 1359 
Nisroque - 1382 
nivelação, instrumento de -

2454d 
nivelar - 2342 
nobre (s) - 45b, 757a, 929c, 

1299b, 1839, 2984c 
nobre, gesto - 1299c 
Noé- 1323b 
noite - 1111, 1689a, 2816 
noite, passar a - 1096, 2629 
noivado - 986b 
noivado, promessa de - 986b 
noivo - 781c 
nome - 2405, 3036 
nome próprio - 363a 
nomear - 1409, 1802, 2243, 2483 
nomes, dar - 997 
nono - 2551 
nora - 986a 
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norte - 1953b 
nós - 128, 2588 
notar - 402 
notícia (s) - 291b, 2412c, 2412d 
notícias, dar boas - 291 
nova - 278a, 613a 
nova, lua - 613b 
nove - 2550 
noventa - 2552 
novilho (a) - 1560b, 1831b, 3055 
novilho castrado - 1831a 
novo - 613a, 1102a, 2721 
novo, animal - 1181a, 1239a 
novo, gafanhoto - 870a 
novo, soar de - 486 
novo, vinho - 2505 
nozes • 16 
nu - 1588b, 1588c, 1588d 
nu, pôr a - 2440 
nudez - 1588a, 1588b, 1692b, 

1692c, 1692d, 2440b 
número - 1213c, 1540e, 1540f, 

1802g, 2835b 
numeroso - 1673, 1673d, 2099, 

2103 
nunca - 81 
nutrição - 116f 
nuvem - 1574a, 1655a, 1701a, 

2367, 2921 
nuvem escura - 1701b 
nuvens de chuva - 635a 
nuvens levantadas - 142lg 
nuvens, cobrir de - 1574 
nuvens, trazer - 1655 
o (s) (artigo) - 459 
o escolhido - 231 d 
o mesmo - 480 
o qual - 184, 480 
o que - 2673 
o que quer que - 2822 
o quê?-1149 
obedecer - 2412 
obediência - 902a 
objetivo - 2187a 
objeto de escárnio - 1905f 
objeto de profunda afeição - 676b 
objetos de culto - 2086b 
objetos feitos - 1891a 
oblação - 1214a 
obra - 1068b, 1553f, 1627e, 

1708a, 1792c, 1792d 
obra batida - 2086b 
obra de entalhe - 760b 
obra engenhosa - 767a 
obra maravilhosa - 1768c 
obra pregueada - 2286a 
obra trançada - 2286a 
obrigação - 141e, 2414g 
obrigação moral - 141d 
obrigar - 51 
obscurecer - 1641 
obscuridade - 248e 
obscuro - 769b 
observação - 2414a 
observação, posto de - 1950a, 

1950b 
observador da lei - 930d 
observar - 2221, 2354, 2414 

observar ao redor - 1950 
observar com diligência - 1116 
observar com hostilidade - 2206 
observar com inveja - 2206 
observar furtivamente - 2206 
observar os tempos - 1656 
observar uma festa religiosa -

602 
obstinação - 1549a, 1721a, 

2085b, 2469d 
obstinado - 1549 
obstruir - 1497, 2296 
obter - 2039 
ocasião - 126a 
ocasião, procurar - 353 
oceânico, abismo - 1889a 
ocidente - 68f, 871a 
oco - 205a 
ocorrência - 1731a, 2068c 
ocultar-590, 811, 920, 972, 

1008, 1551 
ocultar emoções - 975 
ocultar pensamentos - 975 
oculto - 1629 
ocupado - 1651 
odiado (a) - 1519, 2272a 
odiar - 2251, 2272, 3010 
ódio - 78a, 2272b 
odioso - 2272 
odre - 689a, 1270, 1284a 
oeste - 68f 
ofegar - 1433 
Ofel - 1662a 
ofender - 198, 594 
ofendido - 1066 
ofensa, causar - 180 
ofensa, reconhecer uma - 180 
ofensiva, palavra - 2422b 
oferecer - 1224, 1375, 1871 
oferecer espontaneamente - 2848 
oferecer sacrifício - 2866 
oferta - 849b, 1214a, 2065e, 2836 
oferta de bebidas - 1375a, 1375c 
oferta de cereais - 1214a 
oferta de libação - 1220b, 2866a 
oferta de manjares - 1214a 
oferta movida - 1330b 
oferta pacífica - 2401b 
oferta pelo pecado - 638d, 638e, 

2726b 
oferta queimada (s) - 172a, 2614 
oferta voluntária - 1299a 
oferta votiva - 1308a 
ofertas, levantamento de - 2133i 
oficial - 1545, 2374a 
oficia 1-mor - 959a 
ofício - 998a 
ofício de artesão - 763a 
ofício de juiz - 1776c 
Ofir - 50 
ofuscante - 1903, 1903a, 1903b 
oh! - 3d, 42 
oitavo - 2411c 
oitenta - 2411b 
oito - 2411a 
oleiro - 2937 
óleo - 2410c 
óleo de unção - 1255a 

óleo, espremer - 1883d 
olhada - 2095d 
olhar-402, 633, 1282, 1612, 

2095, 2429, 2457 
olhar atentamente - 2302 
olhar fixamente - 2326 
olhar para baixo - 2457 
olho - 1612a, 2906 
olho, menina do - 196 
olho-d'água - 1613a 
olhos, abrir os - 1803, 1803b 
olhos, cobrir os - 1803, 1803b 
olhos, fechar os - 1674 
olhos, flertar com os - 2283 
olhos, pintar os - 974 
oliveira - 548 
oliveiras, fileira de - 2355c 
olmeiro - 408b 
Om- 121 
ombreira - 535b 
ombro - 583a, 1059, 2386a 
ômer - 1645b 
omoplata - 1059 
onda - 353a 
onde - 31, 75, 2299 
onde? - 75a, 75d, 75f, 75g, 75h 
onicha - 2363b 
ônix - 2337 
ontem - 120, 2521 
Oolá - 32b 
Oolibá - 32c 
opinião - 848a 
opinião dividida - 1527f 
oponente - 2159b, 2252a 
opor-se a - 2251 
oportunidade - 126b 
oportuno - 126 
oposição - 1317a 
oposta, região - 2897 
oposto - 1365 
oposto, lado - 1640f 
opressão - 216b, 216c, 1106a, 

1585b, 1675a, 1713a, 1713b, 
1713d, 2212b 

opressor - 868c, 1192a, 1713c 
oprimido - 429a 
oprimir - 424, 873, 1106, 1296, 

1652, 1702, 1713, 1895, 2212, 
2589 

opróbrio - 2028f 
oração - 1776a, 2255b 
oráculo - 399g, 1272a, 1421e 
oráculo imprudente - 232a 
orador - 399i, 1277a, 1991c 
orar - 1722, 1776, 2635, 2959 
ordem - 118e, 1467a, 1694a, 

1887c, 2757a 
ordem, estar em - 3064 
ordem, pôr em - 1694 
ordenação - 1195e 
ordenança - 2443c 
ordenar - 118, 399, 1887, 2441a, 

2585 
orelha, lóbulo da - 2527 a 
órfão - 934a 
organizar - 1694 
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orgulho - 299c, 299d, 299h, 547b, 
2125b, 2125c, 2304a, 2366a, 
2651 

orgulho, portar-se com - 2125 
orgulhosamente - 2133c 
orgulhosamente, agir - 547 
orgulhoso - 299a, 299b, 299g, 

547c, 851a, 2125a 
oriental - 1988e, 1988f 
oriental, vento - 1988d 
oriente - 1988a, 1988b, 1988d 
orifício - 2321c 
origem - 893d, 968a, 1033c 
órion - 101 le 
orla - 1038a, 2316a 
ornamento - 477b, 990a 
ornamento para o pescoço -

2101a 
ornamentos de metal - 1804a 
ornamentos, tirar - 909 
orvalho - 807a, 2755 
orvalho, gota de - 2181a 
os (as) mesmos (as) - 504 
oscilar - 1328, 2188 
osso - 382a, 1673c, 2040a, 2661 
osso sacro - 1671a 
ossos, quebrar - 382b 
ou - 36, 519 
ourives - 1972a 
ourivesaria - 1409a 
ouro - 529a, 753a, 1057, 2668 
ouro puro - 1753a 
ouro refinado - 1753a 
outeiro - 517a 
outono -1528 
outra pessoa - 2186a 
outro - 68a, 2568a, 2568c 
ouvido - 57 a 
ouvidos, dar - 57, 2084 
ouvir - 57, 2084, 2412, 3040 
ovelha (s) - 949, 950, 1864a, 2237 
ovelha fêmea adulta - 2145a 
ovelhas, criador de - 1411a 
ovelhas, negociante de - 1411a 
ovelhas, pastor de - 1411a 
ovo-218a 
pá - 385b, 879a 
pá de joeirar - 2153 
pacífica, oferta - 2401b 
pacote - 1001a, 1973e 
Padã - 1735 
pães asmos - 1234a 
pães fritos - 600a 
paga de prostituta - 2529a 
paga, proporção a ser - 1014a 
pagamento - 23a, 1153 
pagamento, adquirir mediante -

1153 

pagão, deus - 1199h 
pai - 4a, 2553 
pai, parente por parte de - 1640e 
painço - 422a 
pairar - 2149 
palácio - 142.2, 164a, 240, 241c, 

493, 2694 
palanquim - 151b 
pala to - 692a 

palavra - 118a, 118e, 399a, 399i, 
399j, 658, 1201a, 2585a, 2832, 
2950, 

palavra ferina - 2422b 
palavra ofensiva - 2422b 
palavra, captar uma - 658 
palavras injuriosas - 317b 
palha - 775a, 1162a, 2091a, 

2493, 2904 
palha, montão de - 2493a 
palidez- 918d 
pálido - 630 
palma da mão - 709a, 1022a, 

1789a, 2942 
palmas, bater - 1177, 1539, 2541 
palmas, batida de - 1539a 
palmeira - 1343b, 2523a, 2523b, 

2523c 
palmo - 587, 818b, 818c 
pálpebra - 1582b, 2414b 
pancada - 428a, 598g, 1364c, 

1364d 
pancadas, arrancar com - 2501 
pandeiro • 2536a 
pandeiro, tocar - 2536 
panela - 410e, 1489, 1918a 
panela para refogado - 2152a 
pânico - 2156a 
pano - 1376a, 2270a 
pano branco - 630b 
pano colorido - 640a 
pano de algodão - 630b 
pano de saco - 2282a 
pântano - 268b 
pão - 1046c, 1071c, 1105a, 1575a 
pão alvo - 630c 
pão branco - 630c 
pão delgado - 2218b 
pão redondo - 1922a 
pão, cozer - 107 ld 
pão, migalha de - 1862a 
papiro - 3c, 358a 
papo - 1239 
par - 1927a 
Parã -1728 
para - 91, 1063, 2807, 2813, 2908 
para cima - 1624k, 2133b 
para dentro - 1782c 
para frente - 496a 
para o oeste - 1689b 
para que não - 1780 
para quem - 2299 
para sempre - 1631a 
para todo o sempre - 1631a 
para trás - 68d, 68e 
parábola - 616a 
parado - 768 
paramentos - 1075b 
parapeito - 1679a 
parar - 609, 2625 
parcialidade - 142 lf 
parecer - 437 
parecer-se com - 2679 
parede - 1054a, 2022, 2806 
parede fina - 628a 
parede interna - 628a 
parelha - 1927a 

parente (s) - 300b, 644b, 848e, 
867f, 1638a 

parente consangüíneo - 867f, 
2065d 

parente por parte de pai - 1640e 
parente próximo (a) - 2308a 
parentesco - 848f 
parque - 1808 
parte - 297a, 340a, 669a, 669b, 

669c, 669d, 844, 1213a 
parte de baixo - 2504a 
parte de trás - 68d, 68f 
parte interior (es) - 241, 795b 
parte mais elevada - 790a 
parte posterior - 68g 
parte principal - 153b 
parte superior - 2097 
partes internas - 2066a 
partes pudendas - 222d 
partícula interrogativa - 460 
particular - 2392b 
partir - 1300, 1380, 3018 
partirem dois - 1821, 2945 
partir em pedaços - 1862 
parto, dor (es) de - 592, 595a, 623 
parto, estar em trabalho de - 867 
páscoa - 1786a 
pasmo - 486a 
passadas - 2521 
passadas, épocas - 2521 
passado - 54a, 81, 1988f, 2521 
passados, tempos - 2966b 
passageiro - 609b 
passar - 2898 

passar a noite - 1096, 2629 
passar adiante - 666 
passar por cima - 1786 
pássaro - 1959a 
passas, bolo de - 185a 
passas, punhado de - 1930a 
passo - 183c, 183d, 498b, 1793a, 

1841a, 1943a, 1943e 
passo (s), dar - 184, 1943 
passos curtos e ligeiros, dar - 821 
pastagem - 399c, 1030, 2185a, 

2185b, 2185c, 2394d 
pastar - 2185 
pasto - 1312a, 1322a, 1322c, 

2185b, 2185c 
pastor de ovelhas - 1411a 
pastor, morada de - 1322a 
pastorear - 2185 
pátio - 722a 
pavão - 2508 
pavilhão - 2260a 
pavimentação, pedra usada em -

1486e 
pavimento - 2210a, 2210b 
pavor - 784a, 784c, 784d, 784e, 

784f, 784g, 1666f, 1756a 
paz - 2401a 
paz, estabelecer uma aliança de -

2401c 
paz, estar em - 2453 
pé - 998a, 1793a, 2113, 2988 
pé, bater o - 2199 
pé, estar de - 1637, 2968 
pé, ficar de - 1999 
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pé, ir a-2113 
pé, permanecer em - 1398 
pecado - 180c, 638a, 638c, 638d, 

638e, 2324a, 2726a 
pecado, oferta pelo - 638d, 2726b 
pecador - 6381) 
pecados, romper - 2946 
pecaminosa - 638c 
pecar - 638 
pedaço - 203a, 297a, 669b, 1441, 

1441a, 1773a, 2212a, 2981 
pedaço cortado - 203a 
pedaço pequeno - 1862a, 1862b 
pedaço saboroso - 1128a 
pedaço suculento - 1128a 
pedaços quebrados - 2533 
pedaços, cortarem - 1441 
pedaços, partir em - 1862 
pedaços, rasgar em - 2074 
pedágio - 2695a 
pederneira - 665, 1975a, 1975b, 

2416a 
pedestal - 27a 
pedido - 171a, 2303a, 2635a, 

3012a 
pedir - 656, 2303, 2635, 3012 
pedra - 9, 2556 
pedra de moinho - 1773a 
pedra de preço elevado - 206 
pedra incandescente - 221 la 
pedra mais elevada - 2097b 
pedra preciosa - 287c, 287d, 

502b, 953c, 1130, 1391, 2337, 
2546 

pedra preciosa do peitoral do 
sumo sacerdote - 2311e 

pedra preciosa, cintilação de -
1987b 

pedra usada em pavimentação -
1486e 

pedras, carreira de - 2849 
pedras, chuva de - 280a 
pedras, extração de pedras -

1380b 
pedras, fileira de - 798b 
pedras, montão de - 2114a, 2762 
pedreira - 1380b 
pegadas - 1676a 
pegadas, que mostra - 1676c 
pegar - 64 
pegar fogo - 2266 
pegar pelo calcanhar - 1676 
peito - 405, 720a, 720b, 1579, 

2332a, 2720 
peito de animal sacrificado -

634a 
peito, criança de - 1579 
peitoral - 772a 
peitoral do sumo sacerdote, 

pedra preciosa do • 231 le 
peixe - 401a, 401b, 2082a 
peixe, escama de - 2082a 
pele - 349a, 869a, 1270, 1589a, 
pele, crosta da - 869a 
pele, doença maligna na - 1971a 
pele, erupção benigna na - 210a 
pele, marca na - 1053b 
pele, sinal branco na - 211a 

pele, sofrer doença de - 1971 
pelicano - 1976 
pêlo (s) - 2274a, 2274b 
pêlo amarelo - 1880a 
pelotão de soldados - 89d 
peludo - 2274c 
pena, ter - 1344 
pendente - 1338a, 1543a 
pender - 713, 909a, 1543, 1591 
pendurado - 2030c 
pendurar - 2512 
peneira - 948b, 1330a 
penhasco - 1508a 
penhor - 593, 593a, 1555a, 

1686a, 1686b, 2243a 
penhor, colocar sob - 593 
penhor, dar um - 1555 
penhor, tomar em - 593 
penhorado em garantia de uma 

dívida - 1555a 
penhores, peso de - 1555b 
pênis - 2444b 
pensamento - 767d, 1624, 1717a, 

1717b, 2255c, 2998b 
pensamentos agitados - 2273a 
pensamentos inquietantes -

2273a, 2273b 
pensamentos, ocultar - 975 
pensar - 118, 551, 767, 1717, 

2745, 2883, 2933 
pepinal-2083b 
pepino - 2083a 
pequena, casa - 1096b 
pequena, serpente - 2050a 
pequeninos - 821a 
pequeno (a) - 571b, 1228, 1948a, 

2006, 2009, 2009b, 2713 
pequeno, escudo - 1486c 
pequeno, pedaço - 1862a, 1862b 
pequenos rebanhos - 766a 
perambulação - 1319a 
perambular- 2129, 2199, 2344, 

2531 
perceber - 239, 815, 1785, 2263 
percorrer negociando - 1486 
perdão - 1505b 
perder - 638 
perder a vida - 1390 
perdido - 2b 
perdiz - 2063a 
perdoador- 1505a 
perdoar- 1505, 1505a 
perdoar, disposto a - 1505a 
perdoar, pronto a - 1505a 
perdurar - 624 
perecer - 2, 328, 438, 2555 
peregrinação - 922b 
peregrinar - 330 
peregrino - 330a, 922d 
perene - 935a 
perfeição - 982d, 982e, 982f, 98 5e 
perfeito - 985b, 2401d, 2522c, 

2522d 
perfídia - 1698b 
perfumar - 1329, 2131 
perfume - 290, 1724b, 2215e, 

2131b 
perfu mista - 2215c, 2215d 

perfuração - 449a, 1761b 
perfurar - 449, G60, 1409, 1834, 

2209 
perfurar mediante escavação -

1033 
pergunta difícil - 2970 
perguntar - 2303, 3012 
perigo, expor-se ao - 1495 
perigo, pôr em - 749 
período - 2900 
período de sete - 2318d 
permanecer - 330, 922, 1637, 

1675 
permanecer em pé - 1398 
permanecer na soleira - 1538c 
permanecer vivo - 644 
permissão - 2220a 
permissão, não conceder - 1317 
permitir - 1357 
permutar - 1164 
perna - 1044a, 1233b, 2350a, 

3047 
perneiras - 1233b 
pérola - 454a 
perpetuidade - 1402a, 1565a, 

2912 
perpetuidade - 1565a 
perpétuo - 1402, 1631a 
perplexidade - 2518a 
perplexo - 214 
perseguição - 2124a 
perseguir - 284, 420, 823, 2124 
perseguir incansavelmente - 435 
Pérsia - 1820 
persuadir - 1853 
perto - 153a, 398, 2065d 
perto, chegar - 1297 
perto, manter - 1550 
perto, seguir de - 398 
perturbação - 486a 
perturbado - 207, 505, 569 
perturbar - 207, 388, 1621 
perversamente, agir - 2222 
perversidade - 512f, 1684b, 

2222a, 2222c, 2222d 
perversidade, revelar a - 1684 
perverso - 1684, 2222 
perverso, declarar - 1684 
perverso, desesperadamente -

135 
perverso, tolamente - 830 f 
perverter - 1352, 1510, 1591, 

1684, 1684a, 2222b 
pervertido - 1352e 
pés - 2113c 
pés, calcar com os - 2670, 3001 
pés, enlamear com os - 2199 
pés, esmagar com os - 1660 
pés, lugar dos - 2113c 
pesada, chuva - 1463a 
pesado-943, 2142 
pesado, trabalho - 1639a 
pesados, serviços - 1639b 
pesar - 58, 839b, 940a, 940b, 

1500, 1503, 1666a, 1666b, 
1666d, 1666e, 1777, 3063 

pesar na balança - 2454 
pesaroso - 940, 943, 1561 
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pesca, rede de - 995c, 995d 
pescador - 401d 
pescar - 401c 
pescaria - 40 le 
pescoço - 378a, 386d, 1658a, 

1700a, 1897a, 1828c, 2958 
pescoço, ornamento para o • 

2101a 
peso - 87a, 943g, 1353a, 1421e, 

2454b, 2454c 
peso de penhores - 1555b 
peso, medir o - 2453 
pessoa - 83a, 136a, 382a, 1395a 
pessoa aparentada - 848f 
pessoa chamada - 2063b 
pessoa consagrada - 1340b 
pessoa convocada - 2063b 
pessoa irracional - 264b 
pessoa sem escrúpulos - 1366b 
pessoa, determinada - 107 
pessoa, outra - 2186a 
peste - 1294b 
pestilência - 399b 
petição - 276a, 2303b, 2635, 

2635a 
petisco (s) - 815b, 1384d, 1567d 
picar - 1141, 1430, 1834 
piche - 572 
piche, calafetar com - 683d 
pico - 308c, 2097 
piedoso - 698b 
pilão - 413a, 1061a, 1624b 
pilão, socar no - 1061 
pilar - 1060c, 1637c 
pilha - 319a, 353a, 418c, 2111b, 

2513a 
pilhar - 225, 225b, 2400, 2425, 

2426 
pingar - 1, 584, 1355 
pingo - 584a 
pinhão - 13a 
pinho - 289a 
pino - 932a 
pinos em formato de gancho -

2450 
pintar os olhos - 974 
pipilar - 1957 
pisada - 2176a 
pisar - 216, 419, 453, 473, 1453, 

2176, 2199, 2306, 3001 
pisar, lugar para - 453b, 2176a 
piscar - 2141 
pisoar - 946 
pisotear - 216, 1453 
pistácia - 237a 
placenta - 2393a 
planalto desértico - 1688a 
planar - 396 
planejar - 200, 467, 556, 767, 

887, 2933 
planície - 271b, 2342a, 2445d, 

2637 
planície desértica - 1688d 
plano - 293a, 556a, 556b, 556c, 

887b, 930, 1584 
plano, lugar - 930f 
planta - 255d, 1025b, 1197c, 

1354a, 1354b, 2021, 2256a 

planta aquática -1479 
planta insossa - 664 
planta, muda de - 2480a 
plantação - 1041, 1354a, 1354c 
plantar - 789, 1354, 1707a, 2480 
plantio - 1354c 
plantio, local de - 582f 
plátano - 1697a 
Plêiades - 963a 
pleitear - 426 
plenitude - 536a, 1195a, 1195b, 

1195c 
plumagem - 1399a 
pó - 11a, 11b, 427b, 1664a 
pó molhado - 796a 
pobre - 433c, 659a, 920, 1221, 

1496, 1652d, 2138, 2919a 
pobreza - 705a, 705e, 1222, 

1652e, 2138a, 2138b 
poça - 323a 
poço - 194a, 194d, 194e, 1033a 
poço de sal - 1033b 
podadeira - 559c 
podado -1412 
podar - 336, 559, 559a, 1010, 

2052, 2053 
podar galhos - 1527c 
poder - 117e, 310c, 624a, 973a, 

1596c, 1673a, 1673e, 2287, 
2542a, 2647b, 2682b, 2763, 
3034, 3065a, 3065b, 3065c 

poder do rei - 2738a 
poder soberano - 1199e 
poder, exercer - 2396 
poderio - 973a 
poderoso - 13d, 310, 310b, 315, 

703c, 947a, 1596d, 1673, 
1673d, 1702b, 1994b, 2542b 

podre - 1730a 
podridão - 2213a, 2213b 
poeira - 1664a, 2263b, 2367 
poema zombeteiro - 1113b 
pois - 976, 1083 
polegar - 209a 
polido - 2028c 
polir - 1246 
poluir-661 
pomada - 2215b 
pomada, vaso de - 2215g 
pomar - 1041 
pombo (a) - 854a, 2500c 
pompa - 905b 
ponta de arma - 1077b 
ponta de estilete - 1961a 
pontas - 1410c 
ponteiro de ferro - 1961a 
pontiagudo - 605b 
ponto de apoio - 1637e 
ponto de observação - 1950b 
ponto descascado - 1797a 
população rural - 1812b 
por - 1063, 2504 
pôr-895, 1377, 1514, 2243, 

2343, 2380, 3006 
pôr a descoberto - 1692 
pôr a nu - 2440 
pôr abaixo - 1415 
por amor a - 2504 

pôr atravessado - 2264 
pôr carga -1643 
por causa de - 976, 1556g, 2908, 

2965 
pôr de lado - 153, 382, 1502, 

2250 
pôr em cantos - 2057 
pôr em movimento - 741, 1448 
pôr em ordem - 1694 
pôr em perigo - 749 
por favor - 238a, 1269 
pôr fora - 388 
por isso - 1083 
por motivo de - 2833 
por nada - 694b 
por outro lado - 36 
por quê? - 848h 
por si mesmo - 201a 
pôr sobre - 2071 
pôr sobre o fogo - 2441a 
pôr uma cerca - 1475 
porção - 161b, 669a, 669b, 669c, 

1213a, 1213d, 1215a, 1255b, 
1421h, 1851, 2133j, 2732a 

porção memorial - 55ld 
porção, dar como - 669 
porco - 637a 
porco-espinho - 2049a 
porém - 47, 2642 
pórfiro - 206 
porque - 2299 
porrete - 933a 
pôr-se de joelhos - 1044 
pôr-se o sol - 909 
porta - 45e, 431a, 431b, 431e, 

1854a 

porta de cidade - 2437a 
porta, bater à - 447 
porta, guarda da - 2437b 
porta, limiar da - 1538a 
porta, suporte de - 1914a 
porta, verga da - 2458c 
portal - 535b 
portanto - 2811 
portar-se com orgulho - 2125 
portas, moldura de - 2458a 
porta-voz - 1277a 
porteiro - 2437b, 3067 
pórtico - 45j, 191a, 1467c 
posição - 1637b 
posição ereta - 1999e 
posicionar-se - 894 
posse (s) - 487a, 1460a 
posse, tomar - 920, 2738 
possessão - 64a, 920a, 920b, 

920d, 920e, 1261b, 1342a, 
2732a 

possivelmente - 763a 
possuidora - 262b 
possuir - 262, 1342 
possuir uma antecalva - 306a 
poste - 45e 

poste de sinalização - 1379a 
poste-ídolo - 183h 
posteridade - 1326a, 1363a 
posterior - 68f 
posterior, parte - 68g 
posteriormente - 68b 
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posto - 1398d, 1637b, 3024 
posto de guarda - 2414f 
posto de lado - 1302a 
posto de observação - 1950a, 

1950b 
postura altiva - 2133e 
pouco - 571b, 1228a 
pouco caso de, fazer - 554 
pouco de, fazer - 1502 
pouco, um - 571a 
poupa - 414 
poupar - 626, 676 
pousio, deixar em - 2408 
povo (s) - 115e, 32 6e, 1069a, 

1640a, 2599, 2600, 2674b, 
2817,2914 

praça - 383a 
prado - 1322c 
praga - 1293a, 1294a 
praia - 2278a 
prancha (s) - 1091a, 1670a, 

2128b 
pranteadores - 1989b 
prantear - 6, 1530, 1779, 1989 
pranto - 6a, 6b, 1530a 
prata - 1015a, 2794 
praticar adivinhação - 1348, 

1656, 2044 
praticar bruxaria - 1656 
praticar encantamento - 1656 
praticar espiritismo - 1656 
praticar feitiçaria - 1051 
praticar magia - 1656 
praticar prostituição - 563 
praticar violência - 1713 
prato - 1251, 2047a 
pratos de balança - 58a 
prazer (es) - 673, 712b, 1567b, 

1648c, 2207a 
prazer em, que tem - 712a 
prazer requintado - 1648a 
prazo - 557a 
preceitos - 1802e 
preciosa, cintilação de pedra -

1987b 
preciosa, pedra - 287c, 287d, 

502b, 953c, 1130, 1391, 2337, 
2546 

preciosidade - 673c, 905b, 1144a 
precioso - 298b, 673b; 905, 905a 
precioso, minério - 270a 
precioso, muito - 905c 
preciosos, produtos - 560a 
precipício - 298b 
precipitar - 914 
precipitar-se - 51, 408 
precisar - 2746 
preço - 1185c 
preço da redenção - 300b 
preço elevado, pedra de - 206 
preeminência - 936 
preeminente - 2781 
prefeito - 2885 
pregar - 291, 1355 
prego-932a, 1518b 
pregueada, obra - 2286a 
preguiçoso - 1672a 
prejudicar - 1216 

prejuízo - 138a, 1339 
prender - 141, 782, 1354, 1462, 

1927, 2227 
prender cativos - 1416a 
preocupação - 274d 
preocupar-se - 632 
prepara armadilha, que - 906a, 

906b 
prepara na assadeira, aquilo que 

se - 600a 
preparação - 1380b 
preparado - 1719a 
preparar - 964, 1213, 1694, 1990 
preparar misturas - 2215 
preparar uma armadilha - 906 
preparar-se para morrer - 328 
preparar-se para o combate - 668 
preparativos - 1694c 
prepúcio - 1695a, 1695b 
prepúcio, cortar - 1048 
presa - 782a, 827b, 1124b, 1565b, 

1885g 
prescrição - 458 
presente - 524a, 849a, 849b, 

1214a, 1303a, 1305, 1443b, 
1443c, 1443d, 2353a, 2359a, 
2375, 2389a 

presentear - 524, 2359 
preservação da vida - 644h 
preservado - 1407a 
preservar - 929, 936, 1407 
preso - 74a, 141a 
pressa - 708a, 1152d, 2624a 
presságio - 1348, 1895b 
presságio, mau - 2244a 
pressão - 1585a 
pressionado - 51 
pressionar - 87, 1192b, 1801 
prestar atenção - 2414 
prestar homenagem - 2884 
p restativo - 793 
prestidigitador - 181 
presunção, agir com - 547 
presunçoso - 2704 
pretender - 118, 2883 
preto - 625a, 769, 993, 2368, 

2368b 

prevalecer - 310, 636, 866, 1702 
primavera, colheita de - 1127a 
primeira vez, lavrar pela - 1360 
primeiras chuvas - 910a 
primeiro - 61, 661d, 2097c, 

2097d, 2097e, 2966c 
primeiro mês - 1359 
primeiro, nascer - 244 
primeiros frutos - 244e, 244f 
primogênito (a) - 244a, 244d, 

1764a, 1764b 
primogenitura, direito de - 244c 
princesa - 2295b 
principal, autoridade - 959a 
principal, parte - 153b 
príncipe - 1340d, 1377a, 1421b, 

2142a, 2295a 
príncipe, agir como - 2295 
princípio - 2097a, 2097e 
prisão - 1462c, 2595a 
prisioneiro (s) - 141b, 141c 

privação - 705b 
problema - 247, 616a, 1621a 
procissão - 498c, 498e 
proclamação - 2063c 
proclamado - 2564 
proclamar - 551, 2801 
procriar - 867 
procura de água, cavar à - 2004 
procurar - 714, 716, 2500, 2635, 

2638 
procurar com cuidado - 455 
procurar ocasião - 353 
procurar sinceramente - 2369 
produção - 388a 
produção agrícola toda - 1195c 
produto (s) - 212c, 1194b 
produto da terra - 835c, 835d, 

1318c 
produto do trabalho - 842e 
produto extraído da vinha - 752d 
produto usado para lavar - 288e 
produtos preciosos - 560a 
produzir - 867 
produzir brilho - 52 
produzir milhares - 109 
profanado - 661b, 696 
profanar - 661 
profanidade - 661a, 696c 
profecia - 1277b 
profeta - 1277a, 2843a 
profética, atividade - 2843b 
profética, visão - 2095c 
profetisa - 1277c 
profetizar - 633, 1277, 1355 
profissão, companheiro de - 598f 
profunda afeição, objeto de -

676b 
profunda, cova - 509a 
profundamente, amar - 2146 
profundas, trevas - 145f, 1921b 
profundeza (s) - 1644e, 1889b, 

2495a 
profundidade - 1644b 
profundo - 1644, 1644c, 1644d 
profundo, sono - 2123a 
profundos, lugares - 2495a 
profundos, mistérios - 2916 
progenitor - 514b 
proibir - 980, 1317 
projétil - 1381a 
projeto - 556b 
prole - 1813b, 2103e 
prolongamento - 2609 
prolongar - 162 
promessa - 94a 
promessa de noivado - 986b 
promessas agradáveis - 670e, 

670f 
prometer - 118, 399 
prometer em casamento - 878 
promontório - 1042 
promover - 315, 1748 
prontamente - 1650d 
pronto - 487, 1719, 1719a, 2934 
pronto a perdoar - 1505a 
pronunciar - 1201 
propagar - 1326 
propiciação, v. expiação 
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propiciatório - 1023c 
propício - 2207 
propor um enigma - 616 
proporção - 2511b 
proporção a ser paga - 1014a 
propósito - 556, 556c, 887a, 

2187a, 2956 
propriedade - 64a, 1460a 
proprietário - 2636 
próprio, nome - 363a 
proscrever - 744 
prosperamente, viver - 644 
prosperar - 2263, 2392, 2960 
prosperidade - 1323c, 2392a 
próspero - 457, 610, 2392c 
prosseguir - 1565 
prostituição - 1350a 
prostituição, praticar - 563 
prostituta, paga de - 2529a 
prostituto cultuai - 1990c 
prostração - 671b 
prostrado - 671, 1159 
prostrar - 1485 
prostrar-se - 619, 1392 
prostrar-se em adoração -1459 
proteção - 700 
prova - 41a 
prova metais, que - 230d 
provação - 1066a, 1373a 
provado - 230a 
provar - 58, 221, 230, 288, 1373 
provar alimento - 815 
proveito - 882 
proveitoso - 1494 
prover - 633, 962, 2210 
prover de colchetes - 773c 
prover de ganchos - 773c 
prover de sandálias - 1383b 
provérbio - 1258a 
provérbios, falar em - 1258b 
província - 426d, 2674c 
provisão - 1886a 
provisão, dar - 248b 
provisões, suprir-se de - 1886c 
provocado - 378 
provocar à ira - 1016 
provocar guerra - 331 
próximo - 153a, 2065a 
próximo, parente - 2308a 
prudente - 239, 1698 
prumo - 129.1, 2454d 
público - 291 
pudendas, partes - 222d 
pudor, falta de - 1285c 
pular - 416, 1336 
pular de alegria - 1501 
pulga - 1825 
pulseira - 1620a 
pulseiras, balançar - 1620 
pulverizar - 1061, 2367 
punhado - 1022a, 2432a 
punhado de passas - 1930a 
punho - 385a, 1029, 2036a 
punho da espada - 1398a 
pureza - 288d, 2708 
purgar - 288 
purificação - 792c 
purificar - 288, 412, 576, 1023 

purificar da impureza - 638 
puro - 288a, 549, 550, 550a, 

711a, 792, 792d, 2872 
puro, ouro - 1753a 
púrpura - 157b, 2603 
púrpura, vermelho - 2603 
púrpura, vestir de - 2516c 
pústulas - 217a 
puxar - 337, 1257, 1446 
puxar para fora - 337, 2841 
quadrado - 2107 
quadriculadamente, tecer - 2320 
quadris - 1267a, 1841b 
quadris, junta dos - 2744 
quadro - 2257c 
quadrúpedes, grandes - 1046b 
quando - 111, 519, 938, 939, 976, 

1266, 2299 
quantidade - 2447b 
quarenta - 2106b 
quarta geração, membro da -

2107d 
quarta parte - 2107a, 2107b 
quarto-612a, 1129a, 1431, 

2106a, 2107c, 2986a, 2986b 
quatro lados - 2107a 
quatro, andar de - 2177 
que - 184, 480, 516, 976, 2299 
que? - 1210, 2822 
Quebar-947d 
quebra - 2321a 
quebradiço, alimento - 1410b 
quebrados, pedaços - 2533 
quebrantado - 427, 428, 784 
quebrar - 271, 507, 516, 1394, 

1445, 1446, 1447, 1702, 1800, 
1829, 2192, 2321, 3052 

quebrar ossos - 382b 
queda - 216c, 420a 
Quedes - 1990d 
queijo - 308b, 650a 
queima - 901a, 901b, 2292c, 

2292d 
queimada (s), oferta - 172a, 2614 
queimado - 578, 756 
queimado, lugar - 961c 
queimadura - 961a, 961b, 1966a, 

2774a 
queimadura, cicatriz de - 961c 
queimadura, marca - 961b 
queimar - 85, 236, 736, 899, 901, 

961, 1081, 1316, 1966, 2266, 
2292, 2678, 2774 

queixa - 2255a 
queixada - 1101a 
queixar-se - 131, 2255 
queixo - 574a, 1101a, 1124c 
quem - 480, 504, 2299, 2673, 

2832 
quem, para - 2299 
quem? - 1189, 1210 
quenita (s) - 2016 
quente -677, 677a, 860 
querer - 3, 40 
querubim - 1036 
questão - 2910 
quieto - 2117a 
quietos(s), fique(m) - 511 

Quinerete - 1004b 
quinhão - 381a 
quinta parte - 686b 
quinta parte, apanhar uma - 686 
quinto - 686d 
quisleu - 1012 
quitutes - 1851 
Quium - 978 
rabiscar - 2496 
rachar - 271, 1830 
raciocínio - 1776e 
rainha - 310d, 310e, 1199b, 

1199c, 2829b 
raio - 287a, 635a, 773d 
raiva - 860a, 1556d, 2733 
raiz - 2471a, 2926a, 3050a 
raiz, arrancar pela - 1451 
raízes, lançar - 2471 
ramificação - 1681a 
ramificar - 1809 
raminho - 643a 
ramo (s) - 431d, 559b, 643a, 

874c, 1022b, 1408a, 1527a, 
1527b, 1657a, 1928a, 2062b, 
2284a, 2394c 

ramos, cheio de - 1657b 
ranger os dentes - 75 
rapar - 351 
rapar a barba - 316, 574a 
rapaz - 1579b 
rapidamente - 631a, 1152b 
rapidamente o ar, atravessar -

394 
rapidamente, agir - 2116 
rapidez, voar com - 394 
rápido - 1152c, 2028 
rapina, ave de - 394a, 394b, 

1406a, 1610a, 1821a, 2398a 
raposa - 2433a 
raquítico - 2027 
rasgar - 1828 
rasgar - 271, 827, 1819, 2074 
rasgar em pedaços - 2074 
rasgar roupa - 1819 
raspagem - 1246b 
raspagem, tirar por - 2056 
raspar - 377, 1483, 2056, 2122 
rastejante, animal - 2177a 
rastejar - 545, 2177 
rato - 1618 
razão de, em - 1650e 
real - 70 
realeza - 1199d, 2829c 
realizado - 2896 
realizar - 363, 1708, 2896 
reanimar-se - 1395 
rebaixado - 1001 
rebanho (s) - 108a, 274a, 1572a, 

1718a, 1864a, 1933 
rebanhos, pequenos - 766a 
rebelar-se - 547, 1097, 1240, 

1846 
rebelde - 1240, 1242, 1542, 1549, 

1549a, 2240a, 2840b 
rebelião - 1240a, 1240b, 1242a, 

1549b, 1846a, 2840a 
rebentar - 2297 
rebento - 874b, 874c 
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rebocar com argamassa - 795 
reboco - 2655 
rebordo - 1038a 
recato, falta de - 1285c 
recear - 843 
receber - 1088, 1980, 2964 
receber chuva - 389 
receber conselho astuto - 1698 
recebimento - 1124e 
recém-colhido - 827a 
recente - 613a 
recentemente - 2521 
recentemente, lavrar - 1360 
receoso - 843a 
recinto fechado - 722a 
recitar - 551, 2063, 2525 
reclinar-se - 357 
recobrir - 795, 819, 2259 
recolher - 140, 1000 
recompensa - 360a, 360b, 1443d, 

1792b, 2401e, 2401f, 2401g, 
2524a, 2844 

recompensar - 360 
reconciliação, fazer - 1023 
reconhecer - 1802a 
reconhecer uma ofensa - 180 
reconstruir - 255 
recordar - 551 
recrutamento - 1802a 
recuar - 545 
recusa - 1138a, 1138b 
recusar - 1138, 1216, 2250 
rede - 745a, 920c, 995a, 995b, 

995c, 995d, 1175a, 1885e, 
1885f, 1885g 

rede de pesca - 995c, 995d 
rede, tecido como - 948a 
redemoinho - 353i, 1528 
redenção - 300a, 300b 
redenção, direito de - 300b 
redenção, preço da - 300b 
redentor - 300c 
redimir - 300 
redondeza - 1468a, 1468b 
redondo - 1046c, 1560c 
redondo, disco - 1046c 
redondo, pão - 1922a 
redor - 1456b 
redor, cavar ao - 1597 
redor, observar ao - 1950 
redor, voar ao - 1582 
redução - 384a 
reduzir - 384, 2384 
reduzir a ruínas - 2301 
reentrâncias - 603a 
refains - 2198d 
refeição - 85c, 161b 
reféns - 1686d 
referência - 91 
refinado - 1753 
refinado, ouro - 1753a 
refinar - 576, 1972 
refletir - 2255 

refogado, panela para - 2152a 
refrear - 249, 980, 1675 
refrigério - 2452a 
refugiar-se - 1578 

refúgio - 590a, 700a, 700b, 716, 
1327a, 1578, 2026a, 2234a 

refúgio, buscar - 716 
refúgio, dar - 1578 
refúgio, lugar de - 1578a 
refúgio, meio de - 1578a 
refugo - 203c, 1139a, 1392b, 

1483a, 1730a 
refugo, monte de - 2441b 
regaço - 589a, 629a, 720a, 720b 
regalias, viver em - 1567 
regato - 1190, 2316b 
região - 39a 
região campestre - 1812c 
região dalém de - 1556a 
região montanhosa - 517a 
região oposta - 2897 
região ressequida - 1903d 
registrar - 1053, 2677b, 2677c 
registro escrito - 455a 
regozijar - 346, 1625, 1632, 1635, 

2268 
regozijo - 346a, 346c, 2246b, 

2268b 
rei - 1199a, 2738a, 2829a 
rei, concubina do - 3020 
rei, esposa do - 3020 
rei, poder do - 2738a 
rei, tornar-se - 1199 
reinado - 1199d, 2829c 
reinar - 1199, 1259, 2295 
reino - 2829c 
reino dos mortos - 1169a 
rejeitado - 609b 
rejeitar - 564, 1139, 1274, 1357 
relações, rompimento de - 1048a 
relâmpago - 226a, 287a, 635a, 

2223a 
relâmpago, brilho de - 226a 
relatar - 1213, 1540, 2585 
relatório negativo - 396b 
relaxar - 2148 
relembrar - 551 
relha de arado - 192a, 760d 
religiosa, festa - 602a 
religiosa, observar uma festa -

602 
religioso reverente, temor - 1756 
relinchar - 1881 
relincho - 1881a 
reluzente - 1880a 
reluzir - 531, 1880 
relva tenra - 456a 
remanescente - 936a, 2307, 

2307a, 2307b, 3013 
remar - 783, 2344d 
remédio - 321a 
remendar - 805 
remir - 1734 
remissão - 2408a 
remo - 2344c, 2344e, 2344f 
remoto, tempo - 2097a 
remover - 140, 468, 544, 1380, 

1565, 2151a 
remover esfregando - 2367 
render o espírito - 328 
render-se - 367e 
renovar - 613 

renovo - 559b, 874a, 1408a, 
1507b, 2394c 

reparar - 204, 613 
repartir - 669, 1842 
repassar os galhos - 1727 
repelir - 476 
repentina, cegueira - 1521 
repentinamente - 1859a 
repentino, terror - 207a 
repetição - 1576a, 2421c, 2421d 
repetir - 1576, 2421 
repousar - 1096, 2117 
repouso - 2117c 
repouso, lugar de - 1323e, 1323f, 

2109a, 2109b 
repreender - 370, 749, 865, 877, 

958 
repreensão - 3, 370a, 370b, 865, 

865a 
repreensão, aceitar uma - 3 
represar - 702 
representante - 1068a 
representar - 1258 
reprimido - 957 
reprimir - 384 
reprova - 877a 
reprovar - 370, 749 
réptil-971.1 
repudiar - 388, 564 
repugnante - 369a, 542, 542a, 

695, 1778b, 2439a 
repugnar - 369 
repulsa - 450a 
repulsivo - 2439a 
requintado, prazer - 1648a 
rescaldo - 1760a 
reservar - 153, 1356 
reservatório - 285c 
resfolegar - 1346a, 1346b 
resgatador, cumprir o papel de -

300 
resgatar - 300, 1404, 1734, 2359, 

2871 
resgate - 1023a, 1734a, 1734b, 

1734c, 1734d 
resgate, dinheiro de - 1734d 
residência temporária, lugar de -

330c 
residir - 330 
resíduo do vinho - 2415a 
resistência - 1999g 
resistir - 2252 
resmungo - 467a 
resolver - 865 
respeitar - 1802a 
respiga - 1125a, 1627a, 1627b 
respigar - 1125 
respingo - 584a 
respiração - 1433a 
respirar - 1390, 1741 
resplandecer - 892 
responder - 1650, 2918 
responsabilidade - 141d 
responsabilidade, assumir - 1686 
resposta - 1650f, 2340f 
ressecado - 837a, 1902a 
ressecar - 837, 961, 2383 
ressequida, região - 1903d 
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ressequida, terra - 1903c 
ressequidão - 1926c 
ressequido - 1438 
restabelecer-se de doença - 644 
restante - 2307b 
restar - 2307 
restauração - 2340b 
restaurar - 613, 1595 
resto - 936a, 2307a, 3013 
restolho - 2091a 
restolho, juntar - 2091, 2092 
restringir - 270, 384 
resultado - 835d 
resvalar - 1226 
reta, 2957 
retaguarda - 68d, 1676a 
retalhos, acolchoado de - 948a 
retardar - 1150 
reter - 593, 641, 765, 980, 1216, 

1675 
retidão - 930b, 930c, 930e, 930f, 

1879a, 1879b, 2957 
retininte, aves de grito - 2179d 
retininte, grito - 2179a, 2179b, 

2179c 
retirada - 2340a 
retirar - 353, 667, 1764, 2399 
retirar-se - 667 
reto - 930, 930a, 1365, 1879, 

1879c 
retorcidas - 307d 
retorcidos, fios - 315c 
retornar - 5, 2340 
retratar - 727, 728 
retribuição - 2401g, 2401h 
reunião - 1991, 1983a, 1995a 
reunião, convocar - 1991 
reunido - 598 
reunir - 22, 140, 158, 270, 330, 

878, 1000, 1949, 1983, 2792 
reunir-se - 2049 
reunir-se como ninhada - 404 
revelar - 2656 
revelar a perversidade - 1684 
reverdecer - 456, 2190 
reverenciar - 907, 2940 
reverente temor religioso - 1756b 
revestido de madeira - 2249 
revestimento - 795a 
revestimento de metal - 1951a 
revestir - 668, 707, 795, 1537, 

1951, 2120 
revestir de betume - 1024 
revigorar - 668, 2157 
reviravolta - 1456a 
revoltar-se - 1240, 1846, 3021a 
ribeiro - 7a, 835b 
rico - 943, 1714, 1714b, 2410a 
rico, fingir-se 1714 
ridicularizar - 1118, 1163 
Rimom - 2171 
rins - 983a 
rio - 832, 835f, 1315a, 2852 
rio, margem do - 314a 
riqueza (s) - 49a, 487a, 703a, 

936c, 943f, 1367, 1714a, 
2039a, 2863 

rir - 1905 

risada - 1905a 
riso, motivo de - 1905a 
risonho - 245a 
ritmo - 1943a 
ritual - 2896b 
rival, esposa - 1974b, 1974c 
roca - 1775a 
rocha - 1017, 1608a, 1901a 
rocha, fenda de - 1417a 
roda - 9a, 146a, 353i, 353j, 774b, 

844, 2657a 
roda, eixo de - 844 
rodear - 148, 612, 1416, 1456 
roer - 1703 
rogar - 656 
rolante - 2657b 
rolar - 353 
rolar abaixo - 353 
rolar juntos - 353 
rolo - 353n, 2657c 
romã - 2170 
romper - 516 
romper em gritaria - 2135 
romper pecados - 2946 
romper-se - 1997 
rompimento - 232ld 
rompimento de relações - 1048a 
rosado - 26h 
rosnado - 467a, 1313a, 1313b 
rosnar - 1313, 1387 
rosto - 1782a, 2370c, 2590 
rosto, desfiguração do - 2370c 
roubada - 364a 
roubados, bens - 337b 
roubar - 337, 364, 1981 
roubo - 337a, 337b, 364a, 783a 
roupa (s) - 354a, 666c, 1075c, 

1148, 1148a, 1256, 1819, 
2270a, 2380a, 2810a, 2938 

roupa para solenidades - 1075a 
roupa, bainha de - 2346a 
roupa, rasgar - 1819 
roupa, trocar de - 666c 
roupão - 1946a 
roupas vistosas - 1567a 
rua - 627a, 2350b 
Rúben - 2095j 
rubi - 953c 
ruborizar - 987 
rugido - 506a, 2300a 
rugir - 505, 2300 
ruído - 505, 1998a 
ruim -2191, 2191a 
ruína (s) - 2d, 216c, 420b, 516b, 

731d, 784g, 1050d, 1392c, 
1392d, 1577b, 1577d, 1577e, 
1765a, 2301b, 2301d, 2321a, 
2339a 

ruínas, estar em - 731, 927 
ruínas, ficar em - 1401 
ruínas, monte de - 1577d 
ruínas, reduzir a - 2301 
ruminante, bolo alimentar de -

386a 
rumo, ir sem - 814 
rumor - 2412d, 2412f 
rural - 1812a, 1812b, 1812c 
rural, população - 1812b 

rural, zona - 1812a, 1812c 
sábado - 2323b 
sábado, guarda do - 2323d 
sábado, guardar o - 2323c 
sabão - 288e 
sabedoria - 647a, 923a, 2729b 
saber - 848, 2765 
sabiamente, agir - 647, 2263 
sábio (s) - 647, 647b, 2263, 2729a 
sabor - 815a 
saborosa, comida - 815b 
saboroso, pedaço - 1128a 
sacerdócio - 959b 
sacerdotal, estola - 142.1 
sacerdotal, ministrar na função -

959 
sacerdote - 959, 959a, 996, 

1940c, 2786 
sacerdote idolatra - 996 
sacerdote, agir como - 959 
sacerdote, manto do sumo -

1793b 
sacerdote, turbante do sumo -

1940c 
saciado - 2231d 
saciar-se - 2130 
saciedade - 2231b 
saco - 1125b, 1265a, 2282a 
saco, pano de - 2282a 
sacola - 739a, 979, 1973e 
sacrificado, peito de animal -

634a 
sacrificar - 525, 2665 
sacrificial, taça - 1412d 
sacrifício - 525a, 1214a, 2665 a 
sacrifício, oferecer - 2866 
sacro, osso - 1671a 
sacudir - 553, 591, 1328, 1388 
sadio - 2401 
safira - 1535 
sagrado - 1990a, 1990b 
sai - 893a 
saída - 893c, 893e 
sair - 893, 893c, 2565, 2868 
sair depressa - 284 
sair do caminho - 638 
sair furtivamente - 364 
sal-1197a, 2828a 
sal, comer - 2828 
sal, poço de - 1033b 
sala - 1129a 
salário - 1185c, 2264 
salgadura - 1197b 
salgar - 1197 
salgueiro - 1690b, 1957a 
saliência do candelabro - 1029 
saliva - 2162a 
salmo - 558c 
Salomão - 240li 
salpicado - 1410a 
saltar-416, 430, 566, 1336, 1751 
saltar por cima - 1786 
saltério - 1284b 
saltitar - 821, 1751, 2214 
salto elevado - 2523e 
salvação - 929a, 929b, 929e, 
salvar - 382, 667, 929, 1198, 

1404, 1774 
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salvo - 667, 929 
Samaria - 2414d 
sandália - 667, 1383a, 2290a 
sandália, correia de - 2290a 
sandálias, prover de - 1383b 
sangue - 436, 1534d 
sangue, derramamento de -

1534d 
sanguessuga - 1636a 
santidade - 1990a 
santificado - 1990 
santificado, não - 661b 
santificar - 1990 
Santo - 1990b 
santo (s) - 698b, 1990, 1990b, 

2967 
santo, lugar - 1990f 
santuário - 493, 1990f 
sapato - 1383a 
sapos - 1963 
saque - 1565b, 2426a 
saqueado - 337a 
saqueador, grupo - 313a 
saquear - 225, 225b, 2400, 2425, 

2426 
saraiva - 89a, 280a 
sarça (s) - 71a, 287e, 1520 
sarmentos - 553a 
sarna - 376a, 869a, 1534, 1534a, 

1534b 
sarna, cobrir de - 1534 
sátira - 1113b 
satírica, canção - 1292,1a 
satisfação - 2207a, 2268b 
satis fazer-se - 2130 
satisfeito - 1049, 2231 
sátrapas - 69, 2569 
saturação - 2130c 
saturado - 2130b 
saudade, consumir de - 982b 
saudade, ter - 1015 
saudar - 285 
saudável - 662, 2196 
saúde - 2196c 
se-36, 96, 111,510, 2698 
se não - 1085a, 1780 
sebate - 2315 
seca - 73 lf, 1065a, 1909a 
seca, terra - 73le, 837b, 837c 
secar - 731, 837, 1203, 1557, 

1930, 1935 
seco - 731a, 837, 837a, 1410b, 

1438 
seco, alimento - 731a, 837a, 

1410b 
seco, totalmente - 837 
secretamente - 761b 
secretário - 2891b 
secreto - 1629 
secura - 1909a, 1909b 
seda - 1256 
sede - 1926a 
sedenta, terra - 1926d 
sedento - 1926, 1926b 
sedução - 670a, 1304a 
seduzir - 1481, 1853 
Sefelá - 2445d 
segredo - 1092a, 1629a, 2993 

segredo, fazer em - 706 
seguir de perto - 398 
segunda vez - 3061b 
segundo - 2421b, 2421c, 3061a, 

3061d 
segundo mês - 533 
segurança - 233a, 233d, 2304a 
segurar - 149, 962, 1216, 2520, 

2538 
seguro - 116h, 929, 2304a, 2564 
seguro, sentir-se - 233 
seio (s) - 405, 589a, 629a. 2332a, 

2720 
seio, bico do - 405 
Seir - 2274g, 2274h 
Seir, monte - 2274g 
seis - 2336a, 3022a 
seixo - 1975c 
seixo duro - 1975a 
sela de cesto - 967a 
selar - 599, 2749 
selecionada, videira - 2294c 
selo - 780a 
selo de sinete - 780b 
selo, apor um - 780 
selo, lacrar com - 780 
selvagem - 264 
selvagem, animal - 1908 
selvagem, boi - 2096a 
selvagem, jumento - 1693, 1805a, 

2928 
sem - 81, 246h 
sem fala - 761 
sem filhos - 2385b 
sem importância - 2028 
sem valor - 99a, 554, 1791a, 

2028e 
semana - 2318d 
semanas, festa das - 2318d 
semeado - 582b 
semeadura - 582a 
semear - 582 
semelhança - 437a, 437b, 1191b, 

1258c 
semelhante - 1258, 2342 
semelhante a coalhada - 1182 
semelhante a escamas - 704 
semente - 582a, 1806a, 2715 
semente de alcaparra - 3b 
semente, espalhar - 582 
sementes de uva - 752d 
sementes, que nasce de - 1533b 
seminite - 241 lc 
sempre - 1157a, 1631a 
sempre, para - 1631a 
sempre, para todo o - 1631a 
sempre, viver para - 644 
senda - 1440b 
senhor - 27b, 1546, 2396a, 2636, 

2839, 2984c 
SENHOR - 484a, 484b 
senhora - 310d, 310e 
senhorio - 2396b 
sensual - 1567c 
sensual, amor - 1559a 
sentar-se - 357, 922, 2780 
sentir -1168 
sentir aversão - 228 

sentir cheiro - 2131 
sentir com as mãos - 391 
sentir-se envergonhado - 715 
sentir-se seguro - 233 
separação - 340b, 340c 
separado (a) (s) - 203, 778 
separado, local - 203b 
separar - 203, 1795, 1806 
separar-se - 203, 1340 
sepultamento - 1984b 
sepultar - 1984 
sepultura - 1984a 
sequidão - 731b 
ser-40, 484, 491, 1199 
ser vivente - 644c 
serafim - 2292b 
seres que se movem - 535a 
serpente - 1347a 
serpente de chifres - 2448a 
serpente pequena - 2050a 
serpente venenosa - 1954a, 

1954b 
serpentes abrasadoras - 2292a 
serra - 386e, 1423a 
serva - 112, 2186d, 2442a 
serviço - 1553c, 2414g, 2940a, 

2896b 
serviço militar, baixa do - 2394f 
serviço no tabernáculo - 2472a 
serviços pesados - 1639b 
servidão - 1553e 
servidores do templo - 1443a 
servil, trabalho - 1218 
servir - 1865, 2472, 2940, 3042 
servir de colar - 1553, 1658c 
servo (s) - 1553a, 1553d, 2896a 
servo treinado - 693a 
servos do templo - 2879 
Sesaque - 2475 
sessenta - 2336c, 3022b 
seta - 573 
sete - 2318, 3017 
sete, período de - 2318d 
Sete-estrelo - 963a 
setenta - 2318a 
setentrional - 1953c 
sétimo - 2318b 
sétuplo - 2318c 
severidade - 1817a 
severidade, tratar com - 1627 
severo - 636 
sexta parte, dar a - 2336d 
sexto - 2336b 
sexual, ato - 1650a 
Shaddai - 2333 
Sheol - 2303c 
Sião - 1910 
siclo - 386b, 2454a, 3063a 
siclo, meio - 271a 
siclo, vigésima parte do - 386b 
sicômoro - 2455 
sicômoros, cuidar de pés de - 250 
Sicute -1491 
silenciado - 439b 
silenciar - 1499 
silêncio - 102b, 415a, 415b, 438a, 

1499 
silenciosamente - 761b 
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Siló - 2376 
silvar - 2468 
silvo - 2468a, 2468b 
simples - 761b 
Sinai - 1488 
sinal - 41a, 152a, 804a, 1379a, 

1887a, 2135b 
sinal (is) miraculoso (s) - 41a, 

2617 
sinal branco na pele - 211a 
sinalização, poste de - 1379a 
sinceramente - 2562 
sinceramente, procurar - 2369 
Sinear - 2424 
sinete - 780a, 2905 
sinete, anel de - 789a 
sinete, selo de - 780b 
sino - 1919e 
Siquém - 2386b 
Síria - .163 
sitiar - 690, 1898 
sítio, fortificações de - 1885d 
situação humilde - 2445a, 2445b 
Sivã - 1487 
só que - 2642 
soar - 505, 2541 
soar de novo - 486 
soberania - 1199f, 1199g 
soberano, poder - 1199e 
soberba - 547b 
soberba, agir com - 547 
soberbo - 547a 
sobra - 2307a 
sobrar - 1569 
sobrar, fazer - 936 
sobre - 2908, 2909a 
sobrecarregado - 825 
sobrepujar -1402 
sobressaltar - 1080 
sobrevivente - 2285a 
socar - 502 
socar no pilão - 1061 
social, condição - 998a 
sócio - 598f 
socorrer - 1590 
socorro, clamar por - 1947, 2348 
socorro, clamor por - 2348c 
Sodoma - 1465 
soerguer-se - 357 
sofredor - 1639b 
sofrer - 648, 839 
sofrer abortamento - 2385 
sofrer aflição - 1973d 
sofrer dano - 2857 
sofrer doença de pele - 1971 
sofrer dor - 623 
sofrimento - 48a 
sogro (a) - 674a, 674b, 781a, 
sol - 677c, 748a, 2417a, 3041 
sol, nascer do - 580c 
sol, pôr-se o - 909 
sola dos pés - 1022a, 1789a 
solda - 398a 
soldado de infantaria - 2113b 
soldados, fileira de - 1467b 
soldados, pelotão de - 89d 
soldo - 2264, 
soleira - 1538a, 1858b 

soleira, permanecer na - 1538c 
solene, assembléia - 1675c 
solene, declaração - 94a 
solene, fazer um juramento - 94 
solenidades, roupas para - 1075a 
solicitar - 656, 2635 
solidez - 973a 
solitário - 20 lb 
solo - 25b 
soltar - 1449, 1594, 1736, 1764, 

1824, 2408, 2463, 3048 
solto - 1357 
solução - 1847 
som - 505b, 1998a, 2412a, 2541a 
som de trombeta - 2135b 
soma - 2097 
sombra (s> - 1921a, 2198c, 2756 
sombrio - 769 
somente - 201, 2218a 
sondagem - 729a 
sondar - 729 
soneca - 1325b 
sonhar - 663 
sonho - 663a, 2730 
sonho, interpretação de um -

2949a 
sonhos, interpretar - 1860, 2543 
sono - 928c, 1325b, 2778a 
sono profundo - 2123a 
sonolência - 1325a 
sonolento - 1325 
sopa rala - 1247a 
soprar - 579, 891, 891a, 1390, 

1426, 1434, 1741 
sopro - 463a, 2131a 
sopro, instrumento de - 2887 
sorrir - 245 
sorte - 313d, 381a, 1749 
sorte, ler a - 1348 
sortes, lançar - 845 
sorver - 1098, 1234 
sós, deixar a - 3018 
sossegado - 2117a, 2304a, 2453, 

2482 
sossego - 2453a 
sovela - 2209a 
sozinho - 201a, 201b, 373a 
suave - 2164, 2164a 
suave melodia, de - 1385a 
suavemente, mover-se - 396 
subalterno, governante - 1461 
subida - 1421h, 1624d, 1624j 
subir - 580, 1511, 2889 
subitaneidade - 1859 
súbito, terror - 265 
subjugação - 216b 
subjugado - 1001 
subjugar - 951, 2120, 2542 
submerso - 1920 
subornar - 2359 
suborno - 2359a, 2401f 
substância brilhante - 770.1 
substância viscosa - 2162a 
substituição - 666c 
subterrânea, câmara - 1969a 
subversão - 512b, 512d, 516a, 

516c, 1591a 
subverter - 512, 516 

suceder - 2064, 2068 
sucesso - 1052b, 2263, 2960, 

3035a 
suco - 442a, 1128a, 2464a 
suco da uva - 1403a 
Sucote - 1492e 
suculento, pedaço - 1128a 
súditos - 2412g 
suficiência - 425, 487a, 1225, 

2280a 
suficiente - 1225 
sufocado, grito - 127 
sugerir - 887 
sujar - 795, 813, 819 
sujeição, levar à - 1001 
sul - 454d, 872e, 1287a 
sulco - 313b, 629a, 2515a 
sumir - 1790 
sumo - 1128a 
sumo sacerdote, manto do -

1793b 
sumo sacerdote, pedra preciosa 

do peitoral do - 23l ie 
sumo sacerdote, turbante do -

1940c 
suor - 857a, 857b 
superintender - 1402 
superior - 1624e 
superior câmara - 1624f 
superior, aposento - 2909b 
superior, parte - 2097 
supervisão - 1802d, 2893 
suplantar - 1676 
súplica - 238, 694f, 694g 
suplicante - 1722a 
suplicar - 426, 656, 694, 1722, 

1731 
suportar - 962, 1353, 2882 
suporte - 964d 
suporte de porta - 1914a 
suprimento - 2065f 
suprir - 1748 
suprir-se de provisões - 1886c 
supurante - 835f 
surdo - 761, 761a 
surgir erupção de lepra - 1814 
surpreendentemente - 1859a 
surpreender - 407, 1080 
surpreso - 2518 
suscitar - 378 
suscitar contenda - 331 
suspender - 2714 
suspensão - 1777b 
suspirar - 127a, 2305 
suspiro - 40, 127 
sussurro - 2413a, 2413b 
sustentar - 116, 1525, 2520, 2890 
sustentar a vida - 644 
sustento - 116h, 539a, 2434a, 

2434b, 2434c, 
tabernacular - 2387 
tabernáculo - 2387c 
tabernáculo, coberta do - 1008a 
tabernáculo, serviço no - 2472a 
tabu - 1621 
tábua (s) - 350c, 1091a. 2079a 
tabuado - 1467b 
tabuinha - 350c 
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taça sacrificial - 1412d 
tal - 937, 528 
talento - 1046c, 2804 
talhada, madeira - 1804a 
talhador- 718 
talhamento - 718a 
talhar - 718, 968, 1048, 1788 
talvez - 46 
tâmara, bolo de - 182.1 
tamareira, haste de - 1522 
tamargueira - 179a 
também - 36, 142, 2597 
tamborim - 2536a 
tampa - 1927c 
Tamuz - 2519 
tanger - 1292 
tanque - 285c, 302a 
tanque agitado - 18a 
tanto quanto - 937 
tapar - 1550 
tapete - 1951b 
tardar - 68 
tarde - 145 d 
tarde, fim da - 1689a 
tardia, colheita - 1127a 
tarefa - 1651a 
Társis - 2547 
Tartã - 2549 
tatuagem - 1053b, 2046a 
taxa - 2695a 
tear - 157a, 1361a 
tear, fuso de - 1052c 
tecer - 157, 1376, 2260 
tecer entrelaçadamente - 2320 
tecer quadrir.uladamente - 2320 
tecido - 2320c 
tecido branco - 630a 
tecido como rede - 948a 
tecido de cor escura - 640a 
tecido fino - 1256 
tecido fino branco - 219 
tecido misto - 286a 
tecido tingido - 1872a 
tecido variegado - 2216a 
tecido, trama de - 1376b, 1685b 
tédio - 1996 
telhado - 312, 1883b 
telhar - 808 
tem o vigor da vida, que - 644e 
tem prazer em, que - 712a 
Temã - 872f 
temer - 546, 623, 708, 843, 907, 

1756, 2126, 2672 
temerário - 1758 
temeridade - 1758a 
temeroso - 332, 735, 735a, 907a, 

907b 
temível - 80b 
temor - 907c, 907b, 1756b 
temor religioso, reverente -

1756b 
temperado - 679c, 691 
temperar-691, 1197 
tempero - 26d, 290a 
tempestade - 506a, 1528, 2275a, 

2275b 
tempestade devastadora - 1528a, 

2301a 

tempestade, vento de - 1478b 
tempestuoso - 1528b 
templo - 241, 493, 2694 
templo, divisão de funcionários -

2732b 
templo, servidores do - 1443a 
templo, servos do - 2879 
tempo - 844, 852, 2709a 
tempo contado - 1213c 
tempo da colheita - 1528 
tempo determinado - 557a 
tempo do cio - 126a 
tempo remoto - 2097a 
tempo, curto espaço de - 3044 
tempo, espaço de - 2900 
tempo, nascimento fora de -

1392a 
têmpora - 2218c 
temporã, chuva - 910b 
temporão - 1729a 
temporária, lugar de residência -

330c 
tempos passados - 2966b 
tempos, observar os - 1656 
tenazes - 1124d 
tencionar - 556 
tenda - 32a, 1491, 1492d, 2260a 
tenda grande - 1977b 
tenda, armar - 32, 1352, 1354 
tendão - 344a, 2469c 
tenra, relva - 456a 
tentação - 1373a 
tentar - 1373 
tentativa, fazer uma - 1373 
ter - 262 
ter em alta conta - 905 
ter misericórdia - 2146 
ter muito medo - 2274d 
ter pena - 1344 
ter saudade - 1015 
terafins - 2545 
terça parte - 2403e 
terceira geração - 2403h 
terceira vez, fazer pela - 2403 
terceiro - 2403b, 3058b, 3058c 
terceiro governante - 3058b 
terço - 2403b, 3058b 
terebinto - 45g, 45h, 45i 
terminado - 2522, 3035 
terminar - 267, 363, 982, 2658, 

2788, 3028 
término - 1932a 
termo - 307b 
terna misericórdia - 2146b 
terra (s) - 25b, 167, 1664a, 

2236a, 2610, 2612, 2761 
terra ceifada, faixa de - 1645c 
terra fértil - 1041 
terra ressequida - 1903c 
terra seca - 731e, 837b, 837c 
terra sedenta - 1926d 
terra, deitar por - 1374 
terra, fruto da - 893b, 1041, 

1556f 
terra, gradar a - 2235 
terra, lançar - 1664 
terra, natural da - 580b 

terra, produto da - 835c, 835d, 
1318c 

terra, torrão de - 2111a 
terremoto - 733 
terreno - 669b 
terreno alqueivado - 136Ua 
terreno arável - 1360a 
terreno cercado - 367a 
terreno firme - 1637e 
terreno não lavrado - 1360a 
território - 353g, 669a 
terrível - 80a, 2571 
terrível, impacto - 1702c 
terror (es) - 80a, 247a, 265b, 

332a, 332b, 907d 
terror repentino - 207a 
terror súbito - 265 
tesouraria - 366, 1369 
tesoureiro - 334, 2648, 2653 
tesouro (s) - 154a, 365a, 703a, 

811a, 1953a, 2601, 2659 
tesouro (s) escondido (s) - 991a, 

1953d 
tesouro, casa do - 1369 
testa - 1233a 
testar - 58, 230, 288, 1373, 1972 
teste - 1373a 
testeira - 2317a 
testemunha - 1576b, 1576c 
testemunhar - 1650 
testemunho (s) - 1576c, 1576e, 

1576f, 1576g, 3005 
testemunho, dar - 1576d 
testículo - 177 
teto - 1537a 
texto - 1053c 
texugo - 2503 
tia - 410b 
tiara - 543a 
tição - 38 a 
tigela - 20a, 309b, 1026a, 1252, 

1536, 1538a, 1918b 
tijolo - 1074g 
tijolos, fazer - 1074h 
tijolos, molde - 1074i 
tingido, tecido - 1872a 
tinha - 1447a 
tinir - 1620, 1919 
tinta - 41 le 
tinta, vaso para - 2080b 
tinteiro - 2080b 
tintura - 1872a 
tio - 410a 
tipo - 561, 2711 
tipo de bálsamo - 1967a 
tipos, dois - 980d 
tiranizar - 2396 
tirano - 1646 
tirar - 153, 158, 264.1, 270, 296, 

350, 384, 431, 667, 1167, 1253, 
1257, 1432, 2393, 2402 

tirar à força - 337 
tirar água - 2299.1 
tirar água, lugar de - 2299.1a 
tirar aquilo que cobre - 766 
tirar folhas - 2881 
tirar o fio - 1447 
tirar ornamentos - 909 
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tirar por raspagem - 2056 
Tiro - 1965 
títulos, dar - 997 
tocar - 1293 
tocar a trombeta - 726b 
tocar flauta - 660e 
tocar pandeiro - 2536 
tocha - 1122a 
toco - 339a 
toda espécie de coisas - 985d 
toda produção agrícola - 1195c 
todo (a) - 137a, 985a 
Todo-poderoso - 2333 
Tofete - 2539 
tolamente perverso - 830 
tolerar - 962 
tolice - 1011b, 1493c, 1843 
tolice, agir com - 830 
tolo - 44c, 761b, 810, 830, 1011, 

1285, 1285a, 1493, 1493a, 
2534a 

tolo, fazer alguém de - 1627 
tomada - 1115a 
tomar - 658, 1088, 1115, 1421, 

1555, 1980 
tomar a décima parte - 1711c 
tomar em penhor - 593 
tomar emprestado - 1088, 2303 
tomar fôlego - 1395 
tomar por esposa - 1088 
tomar posse - 920, 2738 
tomara - 1085 
tonei de vinho - 841a 
tonto - 2188a, 2188c 
topázio - 1762 
topo - 118d, 2097b 
topo da árvore - 1931b 
tora - 1670a 
torcer - 1123, 1510, 1577, 1558, 

1680, 1684, 1857, 2290 
torcida, corda - 1558b 
torcido - 512c, 2358 
tordo - 1563a 
tormento - 754a 
tornar a - 876 
tornar a fazer - 876, 2421 
tornar brilhante - 288 
tornar-se - 484, 491, 2692, 3023 
tornar-se grande - 315, 315a, 

2103, 3004 
tornar-se importante - 315 
tornar-se luz - 52 
tornar-se rei - 1199 
tornar-se velho - 246, 574 
tornozeleira - 1620a, 1943c, 

1943d 
tornozelo - 2073b 
torpor - 1740a, 1740b 
torrado - 756 
torrado, grão - 2023a 
torrão - 333a 
torrão de terra - 211 la 
torre - 315f, 315g 
torre de vigia - 230b, 1950b 
torre ncial, chuva - 1463a 
torrente - 581a, 1343a 
torrente, arrastar na - 581 
torto - 1684a 

tortuosidade - 1090a 
tortuoso (a) (s) - 1680a, 1680b, 

1684c, 1857b 
tosquia - 336a, 351, 1013, 2052 
tosquiar - 336 
tostar - 292 
total - 2097 
totalidade - 2789 
totalmente seco - 837 
totalmente, destruir - 744 
toupeira - 654a, 714a 
touro - 1831a, 2355a, 3055 
trabalha em serviço pesado, que -

1639b 
trabalhador - 1666c 
trabalhar - 1553 
trabalho - 1553f, 1792a, 1792b, 

1792c, 2896b 
trabalho árduo - 1666e 
trabalho braçal - 1553c 
trabalho de parto, estar em - 867 
trabalho forçado - 1218, 1458c 
trabalho pesado - 1639a 
trabalho servil - 1218 
trabalho, lugar de - 1651b 
trabalho, produto do - 842e 
traça - 1524, 1715a 
traçar um, círculo - 615 
traduzir - 2543 
traição - 198a, 2169b, 2169c 
traiçoeiramente, agir - 198 
traidor - 198b, 198c 
trajes de guarda-roupa - 1132a 
trama - 556a, 556b, 556c, 716a 
trama de tecido - 1376b, 1685b 
tramar - 556, 2119 
trança - 621a, 1960a, 2500a, 
trançada, coberta - 948c 
trançada, obra - 2286a 
trançar - 1558 

trancar - 329, 1383, 1497, 1550, 
1669, 1675, 2012, 2051 

trancar-se - 1562 
tranças - 666e 
tranqüilidade - 1323a, 1323c, 

2453a 
tranqüilizar - 2312 
tranqüilo - 2304, 2304a, 2392b, 

2392c, 2453 
transbordamento - 1892b 
transbordar - 420, 897, 1746, 

1826, 1892, 2373 
transcorrer - 2731 
transcrever - 1721 
transformar - 512 
transgredir - 180, 1230, 1556, 

1846 
transpor - 1556 
transportar - 1556 
transporte de carga - 1458c 
transporte de mercadorias -

2165a 
transtornar - 1621 
trapo - 246b, 1196a, 1482a, 

2074a, 
trás, deixar para - 936 
trás, ficar para - 2307 
trás, parte de - 68d, 68f 

traspassar - 449, 660, 817 
tratar com desprezo - 2345 
tratar com falsidade - 975 
tratar com severidade - 1627 
tratar como estrangeiro - 1368d 
tratar como insignificante - 213 
tratar violentamente - 678 
travessa - 2047a 
travessão - 1158a, 1158b, 2047a 
trazer - 327, 835, 1088, 1556, 

2618 
trazer nuvens - 1655 
trazer para baixo - 909 
treliça - 742a, 2418a 
tremer - 371, 540, 553, 623, 735, 

1158, 1324, 1328, 1330, 1756, 
2112, 2184, 2188, 2195, 2706 

tremor - 735b, 1158a, 2112b, 
2112c, 2156a, 2184a, 2184b, 
2195a, 2228a 

trêmulo - 735a, 735b 
trêmulo dos lábios, movimento -

1319b 
três - 2403a, 3058a 
três dentes, garfo de - 552a 
três dias atrás - 2403c 
três vezes, fazer - 2403 
trevas - 145a, 145e, 769a, 769c, 

769d, 994a, 1583d, 1989a 
trevas densas - 1626, 1701b 
trevas espessas - 1701b 
trevas profundas - 145f, 1921b 
tribo - 115e, 3015 
tributário - 1218 
tributo - 1147, 1218, 2632, 

2695a, 2834, 
tributo, cobrança de - 1218 
trigo - 691b, 2735 
trigo, espiga de - 1202a 
trilha - 2403d 
trilhar - 419 
trincheira - 323a, 417a, 752b, 

1898a, 2403d 
trinta - 2403d, 3058d 
triste - 18b 
tristeza - 595a, 623b, 839a, 839b, 

940a, 940b, 1344a 
triturar - 1062, 1213f 
triunfo, exaltado em - 299 
troca - 1164a 
troca de, em - 666a 
trocar - 666 
trocar de roupa - 666c 
trombeta - 726a, 835e, 2541b 
trombeta, som de - 2135b 
trombeta, tocar a - 726b 
tronco - 512e, 1464, 1670a 
trono - 1007, 2803 
tropa - 21a 
tropeçar - 1050 
tropeço - 1050b, 1050c 
tropeço, motivo de - 1050c 
tropegamente, andar -1050 
tropel - 2430a 
trouxa - 1001a 
trovão - 2189a 
trovejar - 2189 
trucidar - 786 
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tu - 189, 189a, 2592 
tubo {s) - 897c, 1942b 
tudo - 2789 
tudo, colher - 1125 
tumor (es) - 217a, 803a, 1662b 
túmulo - 320a, 1984a, 1984b, 

2303c, 2343 
tumulto - 486a, 505, 505a, 2989 
túnica - 1058a 
túnica fina - 1856 
túnica longa - 1789a 
turbado - 569 
turbante - 309c, 788a, 1726a, 

2800 
turbante do sumo sacerdote -

1940c 
turbilhão - 353i 
turbulento - 547c 
turvar - 432 
turvo - 769 
tutano - 1181b 
uádi- 1343a 
uivar - 868, 1311 
uivo - 868a, 868b 
últimas chuvas - 1127b 
último - 68f 
ultrapassar - 1556 
um - 1717c, 2718 
um pouco - 571a 
uma vez - 61 
umbilical, cordão - 2469a 
umbral - 535b 
umedecer - 2181 
umidade - 1102b, 2130a 
úmido - 1102a, 2154, 2154a 
unção, óleo de - 1255a 
ungido - 1255c 
ungir - 457, 1255, 1345, 1474, 

1532 
ungüentos, mistura de - 2215h 
unha - 1961a, 2758 
união - 858b 
único -61, 858a 
unido - 598c, 858, 2390 
unigênito, filho - 858a 
unir-se - 398, 1087 
urdidura - 2479a 
urdidura, fio da - 433b 
Urim - 52e 
urina - 2377a 
urinar - 2377b 
urrar - 1968 
Ursa - 1617 
urso - 396a, 2664 
urtiga - 1548, 2037a 
urubu - 1821a, 2877 
usar a mão direita - 872c 
usar como alimento - 1105 
usualidade - 661a 
usura - 1430a, 2103f 
usura, emprestar com - 1424, 

1430b 
utensílio - 982g, 2820 
útil - 1494 
utilidade - 1494 
uva (s) - 1647a, 1816a 
uva, sementes de - 752d 
uva, suco da - 103a 

uvas bravas - 195c 
uvas verdes - 257 a 
uvas, cacho de - 178 
vã, agir de maneira - 463 
vaca - 1831b 
vacilação - 1747a, 1747b 
vacilante - 1527e 
vacilar - 1226, 1747 
vacuidade - 2338a 
vaguear - 161, 814, 1300, 1319, 

1328, 1456, 1945, 2344, 2531 
vaguear impacientemente - 2129 
vaidade - 2338a 
vale-271b, 343, 1644a 
valente - 117 
valioso - 905 
valor - 99a, 195c 
vamos - 1269 
vangloriar - 500 
vantagem - 936d, 936f 
vão - 463, 2161a, 2161c 
vapor - 463a, 1421c 
vara - 353f, 643a, 1158a, 1158b, 

1236, 1352b, 1670a, 1775a, 
2314a 

variegado, tecido - 2216a 
varrer - 385, 785 
vasilha - 1750b 
vasilhame - 410e 
vaso - 353c, 982g, 2820 
vaso de pomada - 2215g 
vaso para tinta - 2080b 
vassoura - 785a 
vau - 1556c, 1556h, 1556i 
vazias, de mãos - 2161c 
vazio - 205a, 220a, 220b, 273, 

924a, 2161a 
vê - 1803a, 2095a 
veado - 45 1 
vede - 510a 
vegetação - 456a 
vegetal - 582c, 582d 
veia da coxa - 1429 
vela de embarcação - 1379a 
velhaco - 1366b 
velhice - 574c, 574d, 574e, 2253b 
velho - 574, 574b, 928b 
velho, tornar-se - 246, 574 
velo - 336b 
veloz - 1152 a 
vence em astúcia, aquele que -

1676b 
vencedor - 83a 
venda - 151a, 1194b, 1194c 
vender - 1194 
veneno - 860a, 2098 
venenosa, cobra - 1858a 
venenosa, serpente - 1954a, 

1954b 
venerar - 1756 
ventania, arrebatar numa - 2275 
vento - 2131a, 2991a 
vento de tempestade - 1478b 
vento oriental - 1988d 
ventre - 45a, 236a, 342a, 2146a, 

2837, 2838 
ver - 608, 633, 2095, 2354, 2725 
verão - 2020a, 2971 

verão, frutos de - 2020a 
verdade - 116 1, 2089a, 2982 
verdadeiramente - 86, 116b, 

116g, 116i, 116j 
verdadeiro - 964a, 2773a 
verde - 918a, 918c 
verde claro - 918e 
verde, grama - 456a 
verdejante, gramado - la 
verdes, uvas - 257a 
verdor - 918a 
verdura - 918b 
vereda - 161a, 1440a, 1440b, 

2316d 
verga de porta - 2458c 
vergonha - 222a, 222b, 222c, 

699a, 987a, 987b, 1692b, 
2024a, 2028f 

vergonhas - 222d 
vergonhosamente expulso - 369 
verme - 2175a, 2516a, 2516b 
vermelhão - 2476 
vermelho (a) - 26a, 26b, 26h, 680, 

685, 2476 
vermelho púrpura - 2603 
verter - 1375 
vespa - 1971b 
veste (s) - 1472a, 1964, 2270a, 

2810a 
veste cerimonial - 667b 
vestido - 1075, 2810 
vestígio - 2620 
vestimenta - 198d, 1075a, 1075c, 

1472a, 
vestir - 59, 1075 
vestir cinturão de guerreiro - 668 
vestir de púrpura - 2516c 
vestir uma capa - 1032 
véu - 448b, 1472b, 1946a, 2188b 
véu largo - 2120a 
véu longo - 1534c 
véu para mulheres - 1929a 
viagem - 1380 
viajante - 498a, 1440b 
viajar - 161, 1945, 2353 
víbora - 1791b, 1858a 
vibração - 2189b 
vicejar - 2190 
viço, crescer com - 1543 
viçoso - 2154a, 2190, 2190a 
vida - 644, 644f, 653a, 1390, 

1395a, 2137b 
vida, decurso da - 2173b 
vida, duração da - 653a 
vida, entregar a - 1390 
vida, modo de - 2605 
vida, perder a - 1390 
vida, preservação da - 644 h 
vida, que tem o vigor da - 644e 
vida, sustentar a - 644 
vida, viver metade da - 719 
vide - 372a 
videira - 372a, 1040, 1357a, 

2294b 
videira escolhida - 2294d 
videira selecionada - 2294 
videira, cuidar de - 1040 
videira, flor de - 1513 
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videiras, fileira de - 2355c 
vidente - 633b, 2095b 
vidro - 550b 
viga - 323b, 1021a, 1048b, 2068d, 

2596, 2616 
vigamento - 2068f 
vigas, construir com - 2068, 

2068e 
vigésima parte do siclo - 386b 
vigia, torre de - 230b, 1950b 
vigiar - 1407, 1950, 2451 
vigilante - 2354a, 2907 
vigília - 2414c, 2414e 
vigília, estar de - 2451 
vigor - 49a, 482a, 984a 
vigor da vida, que tem - 644e 
vil - 554 
vilarejo - 1812a 
vileza - 554a 
vinagre - 679b 
vínculo - 141e, 141f 
vindima - 270f 
vingado - 1413 
vingança - 1413a, 1413b 
vingar - 300, 1413 
vingar-se - 929, 1413 
vinha - 1040a 
vinha, produto extraído da - 752d 
vinho - 683a, 864, 1455a, 1711e, 

2505, 2734 
vinho misturado - 1170a, 1220b 
vinho novo - 2505 
vinho, embotados com o - 646a 
vinho, resíduo do - 2415a 
vinho, tonei de - 841a 
vinte - 1711e, 2932a 
violência - 678a 
violência, praticar - 1713 
violentamente, tratar - 678 
violentar - 2327 
violento - 678, 971a, 1826b 
vir - 188, 212, 849, 2618 
vir à frente - 2868 
vir em auxílio - 1590 

vir para fora - 893 
virar - 512, 1352 
visão profética - 2095c 
visão, lugar de - 633g 
viscosa, substância - 2162a 
visibilidade - 2725b 
visitar - 1802 
virar à esquerda - 2267 
virar-se - 1782 
virgem - 295a 
virgindade - 295b 
visão (ões) - 633a, 633c, 633d, 

633e, 633f, 2095g, 2725a 
vista - 2095i, 2725b 
vista das pessoas, exposta à -

1588 
visto que - 976 
vistosas, jóias - 1567a 
vistosas, roupas - 1567a 
vítima - 782a 
vitória - 1402a 
vitória, conceder - 939 
vituperado - 699 
vitupério - 699a 
viúva - 103, 105 
viúva, abandonada como - 103 
viuvez - 104, 106 
vivaz - 644e 
vivente - 644 a, 2727a 
vivente, ser - 644c 
viver - 644, 2727 
viver em regalias - 1567 
viver metade da vida - 719 
viver para sempre - 644 
viver prosperamente - 644 
vivificado - 644 
vivo - 644a, 644e, 2727a 
vivo, permanecer - 644 
vizinho - 2387b 
voadoras, criaturas - 1582a 
voar - 13b, 1397, 1399, 1582, 

1815 
voar ao redor - 1582 
voar com rapidez - 394 

voar para longe - 1582 
volta completa - 2001 
volta de, em - 258a 
volta, dar a - 1416 
voltar - 512, 1469, 1576, 3053 
voltar-se - 1456, 2340 
voltear - 623 
voluntária, oferta - 1299a 
voluntariamente, apresentar-se 

2848 
vomitar-2013, 2014 
vômito - 2013a, 2013b 
vontade - 40, 2998a 
vorazmente - 1610b 
vorazmente, arremessar-se -

1610b 
vós - 189b, 189c, 2593 
votiva, oferta - 1308a 
voto - 1308a 
voto, fazer um - 1308 
voz - 1998a, 2973 
voz aguda, gritar com - 1610 
voz alta, ler em - 2977 
xale - 1946a 
Zacarias - 551c 
zangar-se - 2987 
Zebulom - 526b 
zelo - 2038, 2038a 
zimbro - 289a 
zombadores - 518a 
zombar - 518, 554, 1117, 1163, 

1627, 2029, 2514 
zombaria - 518a, 1118a, 1539a, 

2029b 
zombeteira, canção - 1292 
zombeteiro, dito - 1258d 
zombeteiro, poema - 1113b 
zona rural - 1812a, 1812c 
Zorobabel - 578a 
zumbidor - 1919a 
zumbidor, gafanhoto - 1919c 
zunidor - 1919a 
zurrar - 1314 
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